
ALKIN GPZD 
lt A L K 1 N u·_ı;~ G 1 ... t ı . 

aene 7 - No. 2350 Yazı itleri telefonu : 20203 PAZAR 14- ŞUBAT 1937 

Balkan Antantrom Atina toplantısına doğru 

·Rüştü Aras, dün gece 
Atinaya hareket etti 

Haricige Vekilimiz "Toplantı, Antantımızın mevcut 
sulh teşekkülleri arasında en sağlam bir mevcudiyet 
olduğunu teyide güzel bir vesile olacaktır , diyor 

' Alman Ajansı, Milana mülakatını müteakıp Balkan devletleri ile / talyaarasındaki 
münasebatın daha dostane bir şekilde inkişafa başladıgını bildiriyor. Fransız, 
gazeteleri de konsey toplanırken Musalininin yakın dostlarından Prens 

Pado'nun Atinaga gitmesini çok manidar buluyorlar 

-----........................... _ ........... --
Atatürk ün 
Doğduğu ev 

Selanik belediyesi evi satın 
alarak Cumhurreisimizin 

emirlerine tahsis etti 

Idare işleri telefonu : 20203 Fiatı S Kut\lf 

t Son Posta, nın Suriye mektupları 

Programımız şu imiş : 
"Bugün Hatay, yarın Şam 
ve Halep, nihayet Mısır!, 
Suriyedeki tatlı su nasyonalistleri işi günden güne 

azıbyor, en iptidai siyaset fikrinden mahrum, 
budalaca hareketlere a:ir~ or lar 

(Surıyenın elyemı Pariate bulunan :aanct.ye N azın t)adullah Cabırl ( x lt&~) 
gençlllinl mtmıletetlmilde ceoırerek me][\eplertmlzde okum~ blr zattır. :RAwntmlı ken
dlsinl 1325 da İatanbul Sultanls1nde talebt 1~ l11l11 arkada~ları Celll Bt.hlr, Enli Be-

Sellnik beleeliye riyaaeti, Atatür- hiç, Hıfzı Tevfik, aTUka\ Yuauf Kenan, Bam1 Namık. Deniz Yolları Müdtırlertnden 
'-'ı- d id v • __ ,_'b' d lluammer Ue btrut.te Köstertyor.) 

R-.uı Ar S k d t k ıtuıa o uru evı, Hlll ın en satın a· ,_,...;;...._;..._ _______ "" 
u., .. u ••, ir ed pnıı a laıet anlDI Ye eııdiabıl reçirmeie '---'- . , , . . Şam, 9 iUbat (Husus! muhabirimiz 

. pen dlier zeyatla birlikte aa& Cumhur reı.ımız.ın emırlerlne azı or)- Zamanla sinirlerin iükt1net 
Balkan Antantı Konseyinin Atina • kile Atfnaya hareket etmiftir. tah~. e~it~· Dün .. k~!fiyet Ha~ic.i~e ~ula~ağını zannetmeme ra~en gaze • 

~alt\ toplantısına ijtirak edecek olu , Harlclye Vekili lıareket!nde evvel Vdülimız 1evfı'k Ruttu Ar&M bıldınl- telerin İskenderun mesalesı etrafında· 
~tıctye V~kilimiz TeV'.J:k Rüştü Aru, J;>obna.bahçe sarayına ğlderek Atatürk mit, TevfiJt Rfittü Aru da hareketin· ki neşrlyatı devam etmektedir. İşin i
II .. L akşam konvansiyonel trenine bağ- .tarafından kabul buyurulmUf ve aru den evvel Batvekı1 lemet lnönüne bu- çinde ısınarlama nasyonalizm hikim 

Tahrikat 
Şiddetieniyor 

~n hususi vagonla ve SelAnik tari • veda etnliftir.(Devamı ll md A7fada h be . t' olmakla beraber son zamanlarda bura-
---==-- nu a r vermıt ır. da münevverler arasında, halka ya · ''T •• k ı• 1 d 1 ranmak ve halk n azarmda siyasi nüfuz 

Ur ta Yan Ost Ugy U kazanmak istiyen bir takım Arab şo -
• vinistleri de zuhur etmiştir. Bunlar, 

Sancakta Araplara ihtilal 
çıkartmak için çalışmıya 

başlamışlar 

-Akdenı·z sulhu ı·çı·n her Gurabi Efendi ~:~~:::g:et~:~e:~~o~~~ 
• d.a nüfuz kazanmayı ve yarınkı Sun-. k d k ı•d• A d yede rol oynamayı tasavvur ediyorlar 

Türk- Fransrz anlaşması 
aleyhinde mazbatalar tan
zim ve halka cebren imza no ta an ıymet ı ır vrupa a ve ~unda~~ ?.ol~y.~ da propa~anda ve 

,, ne§rıyat gurultusu devam ediyor. 
Neler yazıyorlar, neler! Türkiyenin ettirifrnek isteniyor 

(talya gazeteleri "Akdenizdeki adalarımız Anadolu 
sahillerine karşı ileri karakolları detildir. Aramızda 

itim.at, sadakat ve hüsnü niyete müstenit bir 
teşriki mesai lazımdır,; diyorlar __ ......,......._. lk -S_ cu~ 

L < 

Rü~tü Aras'ın Millno ziyaretinden bir inbba: Harici ye Vekilimiz 
Meçhul Asker Abiduine fiderken 

Roma 13 (A.A .) -Anadolu ajan· etmekte ve iki memleket aruındald 
aının husust muhabiri bildiriyor : müna batın dostane inkitafı Üzerinde 

halyan matbuatı Milano görüşme- bilhassa durmaktadırlar. 
leri etrafındaki neşriyatlarına devam (Devamı 11 inci aayfada) 

Güyan zindanlarında 
çürüyen bir Türk genci 

Bu Türk çocuğunu vatanına ve anasına iade etmek 
insanlık vazifesi olduğu halde Fransızlar buna bir türlü 
Yanaşmıyorlar. Yeni teşebbüsler yapılmasını istiyoruz 

(Yazw 3 ü.acü A;rfacla) 

başı Avrupada imiş, Anadolu onun As- Halep 13 (Hususi) _ Sancağın 
yada bulunan gövdesiym~. Bu gövde- konsey kararlle alması lazım gelen 
nin Arabistana doğru büyümesi ve· ni- şekli bounak, Sancağ, gene Suriye 
bayet ayaklarının Mrikaya - yani Mı- parçası haline koymak emt•Iile tah-
ma! - basması lazımmış! Yani Türkle- rikat yapılmaktad~r. Bu tahrıkata 

4 
rin arzuları, hesabları , planları bu imiş~ Fransız ve rnahctlli hükumet me -
Mademki Türkiyenin hesabı, planı, (Devamı 3 iincü sayfRrla} 

(Devamı 11 inci sayfada) ~-------------= 

Lüzumsuz bir mücadele 
Münevverlerimiz, düğünlere ve cenazelere çiçek 

· ' gönderilmemesi teklifine ne diyorlar ? 

Mizah edebiyabmua Methedi, 'f orik 
Necmi fibi ölmez tipler vermit olan 

Ercümend Ekrem Talu 
nun 

En şen, en güzel, en merakh 
eseri alacaktir. 

Bir kaç ıüoe kadar bqlıyoru. 

"H eryerde çiçek bayramları yapılırken biz düğünlerimizden 
çiçegi mi kaldıracagız? Şahsi nice büyük israflarımıza 
göz yumup da ölülerin mezariarına konulan çiçek 

demetlerini çok RÖrmek, çok küçük bi~ düşüncedir, 

Operatör Cemil Mahmud Ata Hllseyin Cahit 
Sitilm Sırrı Tarcan, bir sabah refiki-ı ~üğünlere, ni§anlara gönderilen çlçek-

•

iiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. im:lzde 7nchiı makalede teklif etti: ı lere v4!rilen avuç avuç paralara yazık· 
- Mezarlara, abidel «N konulan, (Devamı ı ı inci sayfada) . . 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Makale: a Spor ve fihir nıünakaşaları a 
- ... -

Müjde: Köy kalktnzyor 1 ~ \\\1 ( 1 (i 11 ll//~ 

. L.andranın marul tüccarlarından * Mark Cona on bet ai1ıı evvel bir yere 
Köylünün harekete gelmiş olduğunu telefon etmek için madmazelden bir 

gösteren alametler pek çoktur: Bu se· numara istemi~. Madmazel üç kere a· 
ne köy mannatorası eşyasında büyiik radiğ; halde numarayı bulamamış. Bu
canlılık var. Bir taraftan ithaHit m - nun üzerine Cons tekrar ayni numara
Jan, diğer taraftan bez fabrikalarının yı arayınca, kız fena halde kızmış, 
geeeli gündüzlü çalışarak dokuduklan kendisile alay ediliyor zannetmiş ve 
bezler, su gibi satılıp gidiyor. Bir ta • Cons'a sert sert çı.kıf8J'ak: 

essir olarak kendilerini biraz ileri de 
bir suya atarlarmıf, bunların vücutlan 

o kadar kızgın bir halde bulunurmuş 
ki hemen sular kaynamağa başlar ve 

içine airen seyyahlar h~lanıp ölürler· 
miş.» 

Dünyanın en ufak yazılarını 
yazan adam raftan iplik bubranı diye yeni bir buh· - Yıkıl oradan bunak herifl demi,. 

ran çıkıyor ki manası şudur: Pamuk Cons ,ikayet etmif. Nihayet mü- Monako belediyesi memurlarından 
paha1anm~, işçilik düşmemiş ve bez düriyet kızı bulup meydana çıkarmı'J Kaufman isminde bir Alman dünya-
dokuma faaliyeti artnuştır. Bu üç ha- ve Gms ile müvacehe ettirmi,. Bunlar da küçük yazı yazmak rekorunu .kır-
dise de köyün kalkmma aliımetleridir. 1 ' 
F ı . d b karşı karşıya ge dikleri zaman birbir le- lnailter-.:ıe ı ~·yton kaaabaaın- magv a muvaffak olmucrtur. aa ıyet sa e ez sahasında değildir; • cu ı...c v· 
d . .. d d h rini fevkalade beğenmi~ler, Cons: da bir mekt te ve ayni •ı· .. .. erı sanayıın e e areket var. Kaç - Bana hakaret eden kızın sesi bu· lt '- epD . Mab Bundan uç ay evvel gene bu autun-
senedir pazarda alıcı olarak görüne - b . d d . d b nı a oa.uyan orotı, ra, ve larda küçük yazı yazanlardan bahset-
miyen köylü bu sene pazarlara gelmiş, na enzeımyor u, emıt. Kız a, en Iris isimlerinde üçüz kardefler, birbir- · · d · · 'k 
kendisine biraz giyec<'rk tedarik etme· böyle bir sese hiç raataelmedim diye 1 . f ,_~ 1 Ad k b ~.:ı'kl . . . mış ve o meyanda bır e ısım zı ret-

"'· tt ' erıne evJUUa e ço enzeoı en ıçın · t'k Fak t b E ki ıunnpiyon ğe başlayınca her ~v harekete gelmiş· söylemiş. Beraberce bu tesadüfü tes•it L 11 . . k ık 1 mış ı · a u •e er y--- ev-
Y-J rneKıep mua ımesı ço s ı mış ve ço- l b h ·w· • f rsah f h tir. Son zamanlarda köy iktısadıyatile etmek için bir akşam bulu~muşlar ve kl lb' l . . . I · · ve ce a settıgımız zatı e eraa 

Y cu arın e ıse erıne unm erımn mar- · t' K f b:i kartpostal u" temas halinde bulunan muhtelif insan· neticede de evlenmişlerdir. k 1 b · d geçmış ır. au man r • 
ı ı .. .. .. H . d . .. ·················-·······-·····-·--·····-· ...... -.- a arının işletilmesini e eveynın en z · 70 000 h fl'k 14 000 kelime ar a goruştum. epsı e ayni şeyı soy- k d • d tık . . 

1 
. b erıne , ar ı • 

lüyarlar. En büyük hayır a'.lfunet1eıü dapanıp ayBanmaga başl~.tı mı,dar rıca etmi,tir. Her feyi birbır enne en- sıkıştırmıştır. Memur bu yazıyı per-
ı ayanıyor! unu gazete su unun a 0 - ziyen bu kızların yalnız oyuncakları . . 

1 
d 

o an şu hadiseleri onlardan öğrendim: kumak bir şey degı· .1 gözle görmek la· b k ·ba k . . tevsızın a tın a yazmıştır. 
Orta Anadoluda, son zamanlara kadar .. .. ' . aş a ş a renklerde ımış. 

zımdır. İnsan koyun bu kuvvetlı tara- lşı'n 'bi k] yalnız muallı'· Ayni adam bir kibrit röpü üzerine çok düşmuş olan toprak ve tarla tek· f . . 
1 

b.,. gan çocu arı w 

k t k • b 1 ını ancak 0 zama.n ~"? ~ ıya ıd.ıyodr. meLri degWı'l ebeveynlerı' de birbirlerine de Cöte'nin tfulerinden birisini yaz. rar ıyme azanmaga aş amıştır. 0 zamandanben koylu dayan ı, ev· w . . w ff-"- Im 
Edremıd ve Ayvalık taraflarında zey· 1 t d d b .. d" .1 b'rlı'k karıştırıyonnuş nitekim, Ooratının ınaga muva ax. o uştur. 

ı e ayan 1, • ugun, unya ı e ı • J 
tin ağaç an, geçen senedenberi yenı - te, biz de kalkınma yoluna giriyoruz: göğsüne işlenmesi icap eden D. mar~a- ngi/terede kaç radyo var? 
den eski kıymetlerini kazanmış ve ya- İk k f 1 · ·· ··v -· · 1 · e muallı 

tısad Vekaletinin 0 zaman ço zayı sı rıs ~n gogsune ış enmı~ v m 1 'lt ed b .. k' 'Iyon d hud bu kıymetiere yaklaşmıştır. İncir ngı er e ugun ae ız tm ra • 
olan teşkilatına, tecrübesiz ve noksan gene faşırmış. y __ ı..ib· dı R d · k t' :ı.-ınıntakasında bir aralık hiç alıcısı kal- 1 tl . • Ce ~ B o 6Wll ı var r. a yo •ır e me aoo-a e erıne ragmen, lal ayann, a - ............. --............................ _............. . . ~ 1 · 'k 

mamış olan babçelere yeniden rağbet meU zekasile ve el yardamile kah o ta· için daha bir hayli beklerdik ve arada ne olmak ıçın mür~~t eden erın mı -
başlamış ve kıymetler yükselmiştir. rafa, kah bu tarafa baş vurarak, köy köyün ve onunla beraber memleketin ları da ayda 60 bını bulmaktadır. Bu 
9

28 kıymetleri incirde de, zeytinde de mahsullerini, sun'i usullerle olsun, tut· daha fazla düştüğünü görürdük. müracaatlar bu yolda tevali ettiği müd
henüz tutulm~ değildir, fakat, bir se· mağa muvaffak olması, bu kalkınma- Ben bu hadiseleri yakından görmüş detçe bu miktarın bir kaç ay sonra 12 
ne, ikf sene daha iyi bir mahsul ve mü- nın başlıca amilidir. Zflhiren manasız ve yaşamı~ bir adam sıfatile, mernleke· milyona çıkması da çok muhtemeldir. 
said bir piyasa herşey tekrar yoluna görünen ve bugünden yarına değişen tin Celal Bayarın gayretine hayli şey-
girecektir. usullerle bu gayretler yapılmamış ol- ler borçlu olduğunu söyliyebilirim. Şu hesaba nazaran lngilterede her * saydı bu sene her göze çarpacak de - Fakat, biraz daha gayret, biraz da· dört kişiye bir radyo isabet ettiği anis-
Doğrusunu isterseniz, 929 dan iti - recede bariz olan kalkınrnayı görmek ha... Muhittin Birgen ,ılmıştır. 

S.. .. '.)"" o .zun ı ısl.: ı 

Sütunlar arasinda 
Bir gezinti .. 

Ya!a'!'l: E. Tnhı ----

8 ilmem siz de benim gıb i misi .. 

niz? Bazı defa, elime a dığını 
gazeteleri okurken, kendi ihtiyanmd::ı. 
olmıyan bir haleti ruhiye beni o daki .. 
kada ciddiyetten ayrılınağa sevkeder. 
Gözlerime sanki kendiliğ'inden bir mi .. 
zah güzlüğü takılıverir. Onu bir türiii 
çıkarıp atamam; ve onun, şekilleri de .. 
ğiştiren adesesinin arkasından, okudu"' 
ğum haberlerin sade karikatür taraf .. 
larını görürüm. 

Mesela: cCazibe ölçüsü• başlığı al .. 
tında alelade bir havadis.. Rasadhane 
müdürü Bay Fatin, Avrupadan, arzın 
cazibesini ölçmek için hususi bir a.let 
getirmiş. Olur a? 

Fakat neden bilmem? Bay Fatinin 
adı ile bu cazibe ölçüsü tabirini yan "' 
yana göriir görmez beni bir gülmediı 
tuttu. 

Sebeb:?. Bay Fatini tanır mısınız?· 
Çok temiz ruhlu, derin bilgili, ciddiı 
vakur, pırlanta gibi bir zaftır. Gelgele" 
lim bu kıymetl'i mazrufun zarfı pek a 
kadar uygun düşmemiştir. Hele cazi "' 
be ile, cazibe ölçüsile hiç mi, hıç mü" 
nasebeti yoktur. Bunu bildikten sonra: 
siz olun da gülmeyin! 

Dedim a: Elimde değil .. Bazan böyle 
maneviyatım hadiselerin karikatür ta• 
rafına meylediveriyor. 

* Gazetelerimizde bundan bir müddet 
evvel gördüğüm ikinci bir başlık1 
Buğcmy fiatları gittikçe fırlıyor! 

Bu, zannıma göre fena, korkunç bir 
haberdir. Öyle ya? Buğday fiatları fır• 
larsa, ekmek te pahaya çıkar, maişet 
güçleşir! 

Fakat, gazete galiba bu fikirde de • 
ğil, ve bunu bilakis bir beşaret te1ak1d 
ediyor ki, alt tarafında: 

c ... Yükselişin daha da devam ede• 
ceği umulmakt.adır .. » diyor. 

Ummak, ümid, elbette iyi şeylere 

raci olan bir tabirdir. Kötü şey umul"' 
maz, ondan endişe edilir benim bildi• 
ğim. 

Ufın kısası: Gazeteciliğimizde de 
çok laübaiiyiz. Biraz dürüst yazınayli 

öğrensek der:t.'JC&~ 

Biliyor musunuz ? 
ı - Meşhur Norveçli yazıcı İbsen 

kaç yaşında ölmüştür? En meşhur e .. 
serleri hangileridir? 

ı - Mantine şehri eskiden nerede 
idi ve nesile meşhurdur? 

3 - Fiyoni adası nerededir, adada 
kaç bin insan yaşar? 

(Cevnblan yann) 
(Dünkü sııallerin ccvnblan) 

"' * "' 
ı - Adriyatikte iyi bir körfez olan 

ve İtalyaya aid bulunan Fiyurne şeh• 
ri 19ıo den 19ı4 e kadar serbest ve 
küçük bir devlet olarak kurulmuıı .. 
tur. · 

ı - Kotopaksi yanardağı Ekuatör .. 
dedir. Yüksekliği 5960 metredir. 

3 - Biskra şehri CezairdediT. Diğer. 
ismi Konstantin'dir. Şehrin içinde 1 ~ 
bin insan yaşar ve bunlara Biskir'liler 
ismi verilir. 

----··············· .. ··········· .. ··--················ 
Romanyada yankesici/erin 

kulakları boyanıyor 
Fransız gazeteleri yazıyorlar; 
Dünyanın yankesecİsİ bol memle• 

ketlerinden biri de Romanyadır. 

baren bütün ağırlığile üzerimize doğru ::=:=~=========~==========~=~=~=~===========~==~ yüklenen buhran içinde, ben köylüler r rar vermistir. 

arasında ve köy iktısadiyatile uğraşır- İ S T E R İ N A N ı• S T E R ı N A N M A ·' l Şimdi' meşhur sabıkalılar cezaları• 

Romanya hükümeti halkın yanke .. 
seeilere ç!ikkat etmeleri için bir çare 
dü9ünmüş ve tedbir olarak da bir iki 
defa sabıkalı olup da ıslahı hal etmi
yen yankesecilerin, hırsızların kulak4 

larını sabit bir boya ile boyarnağa ka· 

ken, onların düşüş derecelerini gör . nı ikmal edip de dışarı çıkarlarken ku-
dükçe yüreğim sızlar ve bu yükün al- lakları ye!}il boya ile boyanmakta imiş~ 

d k .. .. k lk b'lm h aeı~.:ı~yenı'n huauet bir komisyonu •ehrimizin ana masrafı belediyeye ait oldugvu takdirde muhakkak ki tın an oyun a ma 
1 

esi ususun· euı "~" Bu tedbir evvela yankesecilerin elleri· d .. 'd · ı·g·e deg··ı bil k"t" b' caddelen·ndekı' bin~'arınm bundan sonra bir renge bo- hemen tatbik edilebilecek mahiyettedir. Aksi halde biz a umı sız ı ı se e o u ır aı nin boJanmua ,.~dinde d\ifünülmü~ 
bedbı·nıı·g·e du-şerdim Sonradan yavaş yanmalarına karar v-di. Karar muh,.u·ak ki nüzeldir bu kararın hemen tatbik edilebilecej!j.ine n.-k ı'nanmıyo- J 

• "" .,.JUl • e ~""' de bu marifetli hırsızların eTPerini JU!ft yav~ gördüm ki köyün kuvvetli bir ve bütün binaların derhal ayni renge boyatılmaları r~. fakat ey okuyucu sen; d 

1 o1sa aaldayabilecekleri de hatıra gel i· menfi mukavemet tarafı vardır. Dağ· J ST ER J NA N J S T E R N A N M A J 
dak] unla çorba yapıp ekmeğini buna ği için bu usulün tatbikinden vazgeçil• 
banan köylü, bir kere kendi alemine l~ıı., ______ .. ________ ....;. ________ ~----------------------~ miştir. 



SON POSTA 

Ma rid Ön··n e yeni bir taarruz 
Asiler " Düşman askerleri kurşuna 
karşı göğüslerini siper yapmışlar ve 
çok ağır zayiat vermişlerdir, diyorlar 
Madrid 13 (A.A.) - Asiler, dün Ma.drid- Valansiya yolu bombardıman etmislerdir. 

tece garp parkanda taarruza geçmişler- Londra 1:~ (A.A.) - Röyter'in Valansiyada isyan r de bütün hücumları milisler tara- Madrid muhabiri akşam üzeri yaptığı Londra 13 - Valansiyada da bir 
tnd~n geri püskürtülmüştür. bir telefonda, sabahleyin Mad.rid • Va-, isyan çıkmıştır. Beynelmilel kuvvetle-

Asiler dağınık bir şekilde kaçmağa lansiya yolunu Arganda'ya kadar gez~ re mensup 200 kişi tekrar memleket
~ec~ur olmuşlardır. Milisler bu arada f diğini ve bu yolun F rankocuların ateşi lerine dönmek talebinde bu\unmuşlar
IIÇ sıper işgal etmişlerdir. Üniversite altında bulunmakla bl!raber henüz ke- dır. 
~ahallesi önündeki hükumet cephesi silmemiş olduğunu bildirmiştir. Varşova 1:{ (A.A.) - Serbest 
~tn.di düzelmiştir. ve Moncloa rnınta- Astier bir Rus gemisini zapteUiler Bask cumhuriyetinin bayrağını taşıyan 
Msıle irtibat tesis edilmiştir. Salamanka 13 (A.A.) - Asilere Marjari ismindeki İspanyol gemısı 

Asilere göre mensup gemiler, Katalanya açıkların· Gdynia limanına gelmiştir. Serbest 
.. Avila 13- Düşman hiç bir zaman da Provskaj ismindeki Sovyet vapuru- Bask cumhuriyetinin Valence ve Bur

:uııkü gibi mukavemet göstermemiş- nu zaptetmişlerdir. Bu vapurda lspan- gos hükumetlerini tanımadığı malum-
~· O kadar ki, kurşuna karşı göğsünü yol Marksistlerine teslim edilmek üze· dur. 

iiı>er yapmıştır denilebilir. Zayiatı çok re silah ve harp malzemesi bulunduğu Marjari, geçen ilkteşrinin 20 sinde 
ağırdır. Günün bazı saatlerinde muha- sövlenmektedir. Bilbao'dan hareket ettikten sonra muh-
~ebe sahnesine, hepsi Rus mamulatı n- • Sovyet vapuru F rankist İspanya telif limanlar arasında dolaşmakta idi. 

an olmak üzere, 26 tank gönderil- limanlarından birine götürül,scektir. A Geminin mürettebatı, dahili harp bit
:rniştir. Beş tank, 8 mitralyöz ve üç si tayyareler dün Almeria'nın GO kilo- meden evvel lspanyaya dönmek iste-
~ra topu alınmıştır. metre garbında kain Adra limanını medikierini beyan etmişlerdir. 

Ta~ rikit şiddetieniyor 
Sancakta 

• • 
ıçın 

Araplara ihtilal çıkartmak 
çalışmıya başlamışlar 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
lllurları da iştiral: etmektedir. Bil • 
hassa Sancak Muhafızı Hüsnü ve 
Doryo ile Antakya kaymakamı A ~ 
rap Abdülkadirtn Sancakta Arap
lar tarafından bir ihtilal çıkarılma
sına çall§tıkları tesbit ed~lmi~tir. 
li llalebdc VatanHer büros..; 

t . uınus 13 (Hususi) - Halebde Va-
a~ler .. faaliyete geçmi~tir. 

ta~ u b uronuR vazifesi lskenderun san· 

1 gına aid istihbarat ve VatanHer a -
, e~hın?eki teşekküllerle mücadeledi!". 
~ ızlı surette teşekkül eden bu mü -
H.ssescnin başında Haleb meb'usların ~ 
C an :'e V atanilerin ileri gelenlerinden 
b ernıı ve doktor Hasan İbrahim Paşa 
Ulunmaktadır. 

Başvurulan çareler 
b 'I'rablusşam 13 (Hususi)- Hatayda 
t'Ulunan jandarma neferlerinden, Su -
1Ye1i zabitlerdcn tutunuz da, mahke
~e reisierine ve Sancak muhafızına 
h adar herkes bir şebeke halinde ve 
f;' Utnrnalı bir faaliyetle son Türk -
ransız anlaşmasını bulandırmak için 

:alışıyorlar. Bu şebekenin faaliyeti 3 
sas]ı nokta üzerinde temerküz ettiril

lniştir: 

tü 1 - Hatayda son anlaşma ile tees -
~} .edecek vaziyetin bu bölgenin 

lUrkıyeye ilhakı için bir rnukaddeme 
() d -!.h ~gunu ve bu akıbetin tahakkuku 
alınde Sancaktaki anasırın ezilebile -

:eği ve Türkleştirileceği hakkında pro
f! ag?nda ve bu propag.andayı umumi • 

1 
eştırrnek için de bir çok elemanlara 

l>ara fedakarlığı yapılmaktadır. 
' ... 2 - Hatayda yaşıyan Türklerle di -
fer anasır arasmda tefrika yapmak ve 

U suretle sol rejimin Hatayda iyi kar
~anrnadığını ve bilakis anasır arasın· 
h mütekabil itimadı sarstığını, bil -
~ a

1
ssa müşahidlere göstermek için hi -

e ere başvurulmaktadır. 

, 
3 

- Son anlaşmada kararlaştırılan 
~s~stan Hatay halkının memnun olma
hıgı ve Şama bağlanmak istedikleri 
b akk•nda mazbatalar tertib edilmiş. ve 
i\> u rnazbalalar jandarma müfrezeleri 
' ~ Maliye tahsildarları vasıtasPe knyle 
~e g0nderilerek mühürlettirilrnek i~ · 
l en ilmiştir. Jandarmalar ve tahsildar -
~r ellerinde mazbata ve eelılerinde 
r~h ·li muhtarlara yaulmış azil emir· 
« erıl(' dolaşmakta, mazbatayı mühiir -
3en:ıj, "n muhtarlara derhal azil emir-
"~rı ' ~lia d 'I k • ··h·· 1 ı l o e ı ~re resmı mu ur er e -
,::rin '-.n alınrıı:ıkta ve kendi adamları 
'•ıuh•., ~ .... · 
ın··n·· '" ı.cıyın edilerek bu rnazbcıtalar 

u 'ettirilmektedir. 
Bu cümleden olarak halis bir Türk 

köyü olan Karbeyaz rnuhtarı Molla 
Durmuş bu suretle aziedilmiş ve yeri
ne meşhur Arif Ağanın oğlu vekaletle 
muhtar tayin edilerek mazbata bu şah
sa rnühürlettirilmi.ştir. 

Üç gün evvel Babütturun, Arabku
yu ve Hayno muhtarlarının da bu su
retle aziedildiği anlaşılmıştır. 

Suriyeli Arab memurlarının ve bil -
hassa Muhafızın, Mutasarrıfın bu ha -
reketleri Fransız delegesi vekiline mü· 
kerreren anlatılmı~tır. 

Doryonun nasihatleri 

Lazkiye 1 3 (Hususi) - Şubatın ilk 
haftasında delege M. Doryo İskende -
rundan Antakyaya gelmiş, son inti -
habda meb'us çıkan Adalı Hacı Meh
med, Kuseyri zade 1\Iu.stafa, Muzez ve 
şeyh Davudla belediye reisi Hacı Etem 
ve Salah ve Sancak Maliye reisi Ha -
san Cebbar ve Taşnakların elebaşıla -
rından avukat Karabet İzmirliyan ve 
daha bazı eşhası tophyarak onlara va
ziyet hakkında izahat vermiş, bundan 
sonra: 

- Biz 18 senedenberi sizi mes'ud et
rneğe çalıştık. Son günlerde Türkiye
nin Sancak hakkında aldığı vaziyetin 
hakiki sebebini biliyorsunuz. Fransa 
her tehlikeye göğüs gerdi ve menfaa • 
tini ayaklar altına aldı, sizi müdafaa 
etmek rahatınızı ve refahınızı bozma
mak için çalı~tı, nihayet ve ancak böy
le bir anlaşmaya muvaffak oldu. Bu 
son anlaşmanın ne demek olduğunu bi· 
liyorsunuz. Biz bu kadar yapabildik, 
ileride elimizden geleni gene yapaca
ğız. Vaziyetin ehemmiyetini, nezake -
tini söylerneğe hacet yok. Bu işin karı 

w , 

zararı sizin alacagınız vaziyette göste-
receğiniz basirete bağlı. Gözünüzü a • 
çınız. Yanlış hareket ederseniz ezilir
siniz, demiştir. 

-----------------------------·----

Çamlıca erkek 
muallim 

mektebinde yangın 
Bu s:ıbah saat beş buçuğa doğru 

Çamhca erkek muallim rnektebinde 
yangın çıkm1ştır. Ateş mektep binası 
müştemiJatından ahçı ve hademelere 
ait iki katlı 6 odalı daireden çıkmış, ge
nişlemesine meydan verilmeden üst 
kat ve çatı yandıkt~n sonra söndürül ~ 

müştür. Yangının neden çıktığı henüz 
malum değildir. Tahkikat yapılmakta
dır. 

-1 

Suriye Hey' etinin 
Paris konuşmaları 
Fransız gazeteleri" Türk -
Fransız münakaşlısı tekrar 
başlamamalıdır. Suriyenin 
teşebbüsü kendi zararı-

nadır ,, diyorlar 
Paris, 13 (A.A.) - Anadolu ajan

sının husust muhabiri bildiriyor: 
infannation gazetesi Hatay dava

sının belli suretinden rneııınuniyet
beyan ediyor ve Suriye hev'etinir.. 
~ebbüslerinden bahsederek ~diyor
ki: 

c:Asıl hata Suriye itilafı yapılır· 
ken Ankara itilafı teahhütlerini ha· 
tırlamamakta olnıuştur. Suriyenin 
teşebbüslenne rağmen herhalde 
Türk - Fransız çetın münal{a~ası tek
rar açılmamalıdır. Suriyenin teşeb· 
büsü kendi zararınadır.• 

Excelsor cSuriye Türk - Fransız 
itilafının tatbikat tarzına itiraz ede· 
cek ve Sancak statusünün Suriye ka
nunu esasisile hemahenk olmasını is· 
tiyecektir. Cene\·re a.nlaşmasından 1 
fazlasını isternek zorluk!ı:ı varılan 
Türk - Fransız itiliifını akamete uğ· 
ratmak ve Suriyenin zararına hare· 
ket etmek olur. Prensipiere dokun
mıyan bazı teferrtiata ait ta~hihler 25 
şubatta mütehassıslar toplantısında 
yapılabilir. Sunyelilerden F:ansa
nın vazifesini kolaylamak beklenir.» 
diyor. 

"Harp olmıyacak!, 
Alman Propaganda Nazırı 
mühim bir nutuk söyledi 

Berlin 13- Göbels, Deutchland
halle'da 20 bin kişinin önünde rnühim 
bir siyasi nutuk •öyliyerek demiştir 
ki: 

«Muharebe olmayacaktır. Bugün 
açıkça söyliyebilirim ki, bizim yeniden 
silahlanmamız, büyük bir tehlike ile 
mali idi. Hitler, elini Fransız milletine 
uzatmıştır. F ransaya karşı arazi itiba
rile bir iddiamız yoktur.>> 

İsmet İnönü 
Başvekil İsmet İnönü, dün, tekrar 

Perapalas oteline giderek Maliye Ve
kili F uat Ağralıyı ziyaret etmiştir. 

Hariciye ve İktısat Vekilleri de, 
bilahare, lsmet lnönünü maliye Veki
li nezdinde ziyaret etmişlerdir. 

Başvekilimizin daha bir kaç gün 
lstanbulda kalacağı söylenmektedir. 

Güyan zindanlarında 
Çüriiyeıı bir 
1'ürk genci 

Dün matbaamıza bir kadıncağız 
geldi. Bu, bir an nedir. Fena günlerin 
ağır bir talihsizi.ğini görmüş, bedbaht / 
bir anne 1 Gözlerinden yaşlar akıtarak 
arada bir, bizi ziyaret eden ve bir ana 

kalbinin taşıyabileceği en ağır ve en 
derin bir dert için deva arayan bu 

ana, gazete müvezzii l Himinin anne
sidir. 

Bu Hilmiyi Türk okuyucuları ta

• AlnraniJBnın 
nıüslenıleke isteği 
ve İngiltere 

• lııgiltere, Fransa 
ve Rusya 

Yazan: Selim Ragıp 

nırlar: F ransıziarın işgal zamanında, A Iman va hükumeti, M. Hitle. n 

Fransız askerlerine karşı yaptığı bir ağzile bL.ttin dünyaya beyan t· 
taarruzdan dolayı burada muhakeme miş olduğu müstemieke taleblerini, ı~ Lr 
edilip Fransız Güya n 'ında hapse ve 1 nota ıle ingiltereye tebliğ etti, fak ıt 
nefye mahkum edilmişti. Orada mah- siyasi vnz:yete bakılacak olursa, A l -

b man ta!ebinin, şimdilik, nazari bir te· 
kurniyetini itirmiş olmasına rag·men, 

zahürden ibaret kalması zaruri oluyor. 
bir Fransız kanunu mucibince, bu fe

ci memleketten harice çıkma~ına mü: 
saade edilmiyor. Annesi burada gece 

gündüz ağlarken. kimsesiz ve yardım
sız yaşa•rken çocuğu da orada, öldürü-

cü bir iklim içinde hayatla ve tabiatla 
pençeleşip duruyor. 

Fransa ile Türkiye arasında harp 
oldu. Sulh yapıld:, barışıldı. 

Bir harp, bir sulh ile netice
bndiği zaman, devletlerin harp 

esnasında harp mahkemel~ri tarafın
dan verilmiş olan siyasi cezaları müte-

kabilen affetmeleri hem bir adet, hem 
de insani bir vazife iktizasıdır . Böyle 

olduğu halde, Güyan 'da kendisine ve
rilen cezayı ikmal etmiş ve nasılsa bu 
öldürücü memleketin iklimine ve ora· 
da çektiği meşekkatlere mukavemet e
derek yaşamış olan bu Türkü vatanına 
ve anasına iade etmek bir insanlık va~ 
zifesi olduğu halde Fransızlar bunu 
şimdiye kadar yapmamışlardır. Hatta, 
Türk hükumetinin bu hususta muhte· 
lif zamanlarda yaptığı müracaatlar da 
neticesiz kalmışt!r· Orada bir Türkü 
vatanından uzak yaşamaya, burada bir 
anneyi eviadının çektiği zulüm yülün
den gece gündüz ağlamaya mahkum 
bırakmakta nasıl insani zevk ve duy
gusu vardır ki Fransızlar, bu lez:r.eti 
tatmak için Hilmiyi serbest bırakmaya 
razı olmuyorlar? Bunu anlamıyoruz. 
Anlamadığımız için de bu satırları y~ 
zarak gerek hükumetimizin ve gerelc. 
Fransa hükum~tinin bu meseleye dik
katlerini çekmek istedik. 

Zira: İngi:iz Harlciye Nazırı Lord Eden 
izınli bu:unmakt::ı.dır. Uzun z::ınıandan
beri istirahat edemiyen Harkiye Na • 
zırı, bu defa cenubi Fransada on beş 
gün kadar bir gezinti yapmak ihtiya -
cını duydu. Bu gezinti, kat'i tekzibleri 
davet eden bazı şayiaların çıkmasına 
sebeb oldu. Lor,d Edenin Fransa ile 
mühim bazı meseleleri müzakere et -
rnek için ihtiyarı seyahat ettiği habe· 
ri, bu şayiaların bellibaşlılarından bi
ridir. Maarnafih yukarıda da kaydet
tiğirn gibi, Lord Edene atfolunan bu ta
savvur kat'i surette tekzib edilmiştir. 
Lord Edenin seyahatten dönmesini 
müteakıb İngilterenin meşgul olacağı 
başlıca işlerden biri, yeni kralın taç 
giyme merasimine hazırlık yapmaktır. 
Bundan sonra, ağiebi ihtimal İngiliz 
kabinesinde deği~iklikler hasıl olacak, 
belki Başvekil Baldvinle Harbiye Na • 
zırı değişecek, ondan sonra da İngiliz 
imparatorluk konferansı toplanarak 
imparatorluğun müdafaa vaziyetHe u· 
mumi harici durumu gözden geçirecek
tir. Şuhale göre, Alman taleblerinin 
İngilterece esaslı bir tctkik mevzuu O· 

labilmesi. yaz başlarına doğru rnüm • 
kün olabilecek ve hadisat, ancak o za
man inkişaf eyliyecektir. 

* İngiltere ile Fransanın ittifaka yakm 
sıkı bir iş birliği yapttkları herkesçe 

Ingilte re, 
Fran • • ve 

Rusy• 

m9.lumdur. İngil
terenin Fransa i· 
le olan bu yakın· 
lığı, Belçika ve 
Fransanın ~imal 

sahillerinin bir Alman ilerilemesine 
karşı daima mahfuz bulundurmak iste
mesinin bir neticesidir. Fransa, son za· 
manda Rusva ile ittifak halindedir. Bu 

Hükumetimizden bu kim•esiz an- iki devleti~, bir gün, bir harbe se'.l~ 
nenin göz yaşlarını unutmamasını ve biyet vermeleri, İngiliz - Fransız iş be· 
Fransa hükumeti nezdinde yapılması raberliği icabı olarak İngiltereyi de 

Fransanın yanında bu harbe sürükle~e 
bilir. Bu cihet, fikirleri kurcalayan bır 
muadeledir. Fakat, bu muadele, son .za 
manda, Avam Karnarasında cereyan e
den siyasi bir muhavere ile aydınlan· 
mış oluyor .. İngiliz Hariciye rnüsteşa· 
rına göre, Ingiltere, Fransız - Rus it· 
tifakımn neticesi olarak patlak verebi
lecek bir harbe girmiyecektir. 

lazımgelen şeyleri yapmasını ve Fran
sız hükumetinden de insanlık duygu
sunun bütün duygulara faik bir şey ol
duğunu ispat edecek bir harekette bu
lunmasını rica eder~. 

Mareşal Badoğliyonun 
oğlu Atinada 

Atina 1 ;3 (Hususi) -- İtalya mare· 
şah Badoglio'nun oğlu dün buraya 
gelmiştir. 

Bu haber, epey endi~eli davranan si· 
yasi memi, bir parça ferahlandu:rnı.ştır. 
Çünkü son zamanda, ufuk, bu ellietten 
kararı; gibi olmuştur. - Selim Ragtp 

-
[ S abahtan Sabaha 1 

Cömerd ve hatta müsrif bildiği -
miz tabiat te hasisleşmeğe başladı. 
Ham demir madenieri tükeniyor. 
Ham petrol kuyuları çekilrneğe baş· 
hyor. Ve bir zaman Kap, Kongo 
havzalarını delik de~ik eden altın 
arayıcılar yerine şimdi arzın insan 
ayağı basmamış yerlerinde burun -
ları koku alan petroj ve ham de -
rnir arayıcılar peyda oluyor. 

Yeni kuyular ve yeni damarlar 
keşfedilmediği takdirde bilhassa 
harb snnayiinin tehlikeye düşme -
sinden korkuluyor. Bilmiyorum bu 
korku haklı mıdır. Demir ve petrol 
medeniyelin en kuvvetli malzemesi 
olmuştur. Fakat tabiatin bu iki un
suru insan elinde yalnız faydalı ol~ 

makla kalmıyor ki! Medeniyeti çiğ
niyen tank demirse, onu hareket et
tiren de petroldur. 

Bugün dünyanın zengin rnemle -
ketleri altın külçelerini kasalarında 
sakhyanlnr değil, petrol membalari
le ham emir ocaklarilla sahib ol:-ırı
lardır. 

Haksızlık! 
Bu iki madde o kadar kıymetli ol

muştur ki büyük devletler petrol ve 
demir bulunan arazi kutublarda ol· 
sun, çöllerde olsun ve her ne paha • 
sına olursa olsun sahib olmak için 
çalışıyorlar. 

Motörleşen, demirleşen orduların 
arkasında tükenmez petrol kuyuları 
hiç olmazsa petrol havuzları olmaz
sa bi.itün o heybetli silahlar çocuk 
oyuncağına dönebilir. 

Fakat ne garibdir ki de\'letler rnü
temadiyen sılahiarı azaltmak için 
konferanslar yaptıkları halde petrol 
ve demirin azalmasından endi~e e -
diyoı·~ar. 

Haksızdırlar. Onların isteyip te 
yapamadıklarını tabiat bu kı:.ırlığı 
\'e hasisliğile yap1yor. Daha ne isti-
yorlar. Riirlıan CahH 
Kadıköyünde A - R ve R _ S im

zasile a~dığım mektub sahiblcrine: 
- Sevgi ,.e alakamza teşekkür 

ederim. O rnevzua sırası geldıkçe 
tıvdet edeceğim B. C. 
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Yunwılılar (26 senelik Yunanisum filmini yapblar. 
Sovyetler (100 Gnn) filmini yaptılar. 
ltaıyanlar (Kara Gömlekliler) filmini yapblar. 
Almanlar (Azmin zaferi) filmini yaptılar. 
Bulgarlar (Yetmiş senelik Hulgaristım) filmini yapblar. 

Enıliih Bankası 
Istanbul şubesi 
Müdürlüğü 

.Emlak ve Eytam bankası müdür-

1 

SON POSTA 

·ktısat Vekilinin 
tetkikleri 

Şubat 14 

nda terakki hamle
leri Yakında Türk 

sinemasında 

DBÜ 
BUtUn 'ark memleketlerinde mllyo~l rca halkin 

alkatla aayreHIAI bir film. 
BaQdad aar&Jiar~, Bfk1 lhtlras ve IlAhi bir aea 

MÜNiRE MEHDIYE • AHMED ALLAM 

ualiim erin k dem 
zamları 

Mua1lim1er için 10 yıllık 
bir kıdem zammı baremi 

yapı!acak 

Istanbul Maarif Müdürlüğü, Yila
yetin bir senelik maarif faaliyetini 
gösteren raporunu tanzim etmiştir. 
Raporun bir sureti Maarif Vekaletine 
gönderilmiş, diğer bir aureti de Vali 
ve Belediye Reisi Muhittin Üstündağa 
verilmiştir. Vali raporu tetkik etmek
ted.ir. Raporun, Vilayet Umumi Mec
lisinde maarif bütçesi müzakere edi
lirken okuoacağı anlaşılmaktadır. 

leri arasında bazı 
.deği~iklikkr ya
pılmı~tır. Banka· 
nın lıtanb\11 fU· 

( Iavuzlann genişletilmesi 
çin 2 buçuk milyon liralık 

tahsisat verilecek Erzincanlılar Kurtuluş yıldönümlerini 
kutluladılar 

Raporda, geçen senelere göre bu 
sene maarif faaliyetinin arttığı, tale
benin çoğaldığı kaydedilerek yeni ya
pılacak işler sayılmaktadır. 

İstanbul Vilayeti içinde bulunan 
ilk tedrisat muallimlerinden bin kada
rı bu yıl kıdem zammı görmesi için 
maarif müdürlüğü bir liste tanzim e

derek, Maarif Vekalenne göndermi~ 
tir. 

Maarif Vekaleti gönderilen listeyi 
tetkik etmiş; bütçe darlığı dolayı~ile 
bun~n 3.10 sini kabul etmiştir. 

Önümüzdeki yıldan itibaren mual
limlerin her üç yılda bir kıdem zammı 
görme şekli değiştirilecektir. Kadro 
yeni vaziyete göre değişmiyecek, yal
nız on senelik bir kıdem zammı bare
mi ihdas edilecektjr. Bundan ~onra mu 
allimler bu baremde yer açıldıkça kı
dem itibarile terfi edeceklerdir. 

Belediyede yeni bir müdürlük 
ihdas ediliyor 

&lediye Fen Müdürlüğüne merbut 
makine şubesi müdürlüğü temizlik iş· 
'eri müdürlüğünün bir {iahıs uhdesin
de birleşt;rilmesinin iyi netice verme· 
diği görülmüştür. Belediye Riyaseti 
bu iki müdürlüğün ayrılmasına karar 
vermiştir. 

T emiz\ik müdürlüğü müstakil ola
caktır. 937 bütçesine tahsisat kon
mu .. tur. Yalnız hazirana kadar yeni 
bir müdürlük ihdasına imkan bulun
madığından hazirana kadar temizlik j. 
~ine veka'eten fen müdürü veya mua
vini bakacaktır. 

Ramazan denizde boğulmuş 
Silivri sahilinde kumlar içinde ce

sedi bulunan Ramazanın Morgda ya
pılan otopsi neticesinde denizde bo
ğularak öldüğü anlaşılmı~tır. 

besi müdürü u- Şehrimizde tetkikler yapan İktısat 
mumi müfetti~li- Vekili Celal Bayar dün sabah Deniz 
ğe, lzmir fUbesi Ticaret Müdürlüğüne gelerek bir müd-
müdürü Kemal det meşııul çlmuştur. Bilahare yanın-
lstanbul fUbesi da lktısat Vekaleti Deniz Müsteşarı 
m ü d ürlüğüne, Sadullah olduğu halde Ba~ Mü~vir 
merkezden Şerif F on.der Porten, Havuzlar Müdürü Ce-
Cemal lzmir ~u· mille beraber havuzlara gi~tir. Bu-
besi müdürlüğü- Bay Kemal rada Fonder Porten ve havuzlar mü-
ne tayin edilmişlerdir. dürü mü,tereken hazır1amıf olduklan 

lzmir ,ubesi müdürü Kemal, lzmir- müstakbel havuzların projelerini Ve
den hareket etmi' olup ~alı günü (>eh- lcile göstererek izahat vermi~lerdir. 
rimizdeki yeni vazifesine başlamı~ o- Vaktile havuzların geıt4letilmesi 
laca'ktır. jçin 2,5 milyon lira tahsisat uten~ti. 

Dün proje üzerinde izahat alan Vekil 

y eşilay Gençler havuzlara yapılacak aıaveıeri muvafık 

B
• ı· M } bulmu~ ve tahsisatın verilmeaini ten-
} l~ı. top antısı sip etmi~tir. 

Y eşilay Cemiyetine bağlı Y eşilay Havuzlarda halen bin tona kadar 
Gençler Birliği, dün Eminönü Halke- olan gemiler yapılabilmektedir. Van Dün Erzincanın 19 uncu kurtulu, ikram olunduktan sonra tamburaci 
vinde bir toplantı yapmıştır. Birliğin gölü için yapı1acak gemiler burada in- yılı Eminönü H.alkevinde kalabalık bir Osman pehlivan tarafından milli hava• 
Reisi Profesör Doktor Fahreddin Ke- ~a edilmektedir. halk kitlesi tarafından kutlulanmtfltT. lar çalmarak merasime nihayet veril• 

rim, içtimaı açmış; birliğin faaliyetini . Bu~dan onra C:lal Bayar berabe- Merasime ıaat 17,45 de isti1d&l miştir. 
ı·zah - _ı_rek bugünkü genrlig~ in içkiye rındekı zevatla motore binerek o ci- ' ·ı b I tı Erzincan 13 (A.A.) - Bugün Er• eoc ,. d b 1ci 1 marşı e aş anmış r. 
karşı nefretinden ve eskiye nisbetle var a ulunan • es· Seyrüsefaine ait ··teak ş di c·· 1 .. ı.._ zincanın kurtuluşunun 20 inci yıl dö-

l d 
· L~ ] h 1 ~ fabrikaları, eski tersaneyı ve Valde kı-1 Bunu mu ıp a uç u ~ye-genç er arasın a ıçıu a ey tar ıgının • . . canlı bir açış nutku aöyliyerek bu gü· nümü, parlak bir törenle kutlandı. 

artmı olmasından bahsetmiştir. ı zagını gezmıştır. Esaret acısını bilen Erzincanlı ana, ba-
D.. ·ı k .. b. dd nün manasını, her yıl kurtulu!l günü-

Doktor Ihrahim Zati de bir konfe- un v~rı e? arara gore ır mü et T ba, çocuk bütün millet daha sabahle-
H li b h ı~ k nü heyecanla kutlulamanın milli tarih . . k. . ·b· sonra a Ç ır tersane aune ona- yı·n yag·an yag·mura rag·men Cumhurı·., 

rans vermı~.; ıç ı, erom ve esrar gı ı k 
dd ı . b .... k 

1 
ca tır. ve milli hars bakımından ehemmiyeti- t d d b .. k · b 1 t ma e erın uyu mazarrat annı an- ye mey anın a ırı mıye aş amış ı. 

la.tmış; müşahedelerini söylemiştir. ni anlatmıştır. Bunu müteakıp künü- Mağazalar, dükkanlar bütün kahve]e ... 
Bir randevu evi meydana ye çıkan Zeki Erataman esaret ve kur· . k h lk h k V Merkez azasından General Galip de rı apayan a avanın ısmen yag• 

bu me' zu üzerinde bir konferans ver-
miş, içkinin mazarratlannı saymıştır. 

Toplantıya konser le nihayet veril
mi,ştjr. 

Çikariidı tuluş mevzuu üzerinde heyecanlı bir murlu ve yerlerin çamurlu vaziyetineı 
Dün zabıta memurları Hüseyin is- söylev vermiştir. rağmen bu mutlu günü kut-· 

m inde bir sabıkalıyı ararlarken Tepe- Zeki Erataman Erzincan ın Rus e- lamaya gelmişti. 
başında Bayır sokağında bir randevu sareti altında geçirdiği acı günleri an- Muhtelif istikametlerden şehrin! 
evini meydana çıkarmışlar, evde bul- latmış, bundan aonra kurtuluş günle- Cumhuriyet meydanına giren milis ve 
dukları ~adın ve erkekleri ablak zabı- rinin bahtiyaTlığını ve aevincini can- asker kıtaatı eski günlerin hatırasını! 
tasına sevketmişlerdir. landırmıştır. fevkalade bir surette canlandırarak 3 ihtiyar kadın elbise 

çalarken yakalandılar 
Kasımpa.şada Mezarlık sokağında flıedrese!er kiraya verilmeyecek 

oturan 50 yaşında_ Mihnban, 60 ya- Belediye, tarihi medreselerin tami
şında Altın, 54 yaşına Hüsniye ismin- rile eski halinde muhafazasına karar 
de 3 ihtiyar kadın, Mahmutpaşada vermiştir. Binaenaleyh belediye, bun-
34 numaralı hazır eib1seci dükkanın- dan sonra eski medreseleri kiraya ver
dan bir çocuk elbisesi çalıp kaçarlar- miyecek, mevcut kiracılarla kontra
ken yakalanmışlardır. tolar bittikten sonra medreselerin ta

mirlerine başlanacaktır. 

Bundan sonra Zehra Rıza Bay oğlu binlerce halk kitlesi tarafından alkış-I 
tarafından Erzincanın muhtaç olduğu landı. Milis komutanı vazifesini gören 
lise, yol ve su meseleleri hakkında di- bir sübay at üzerinde kısa bir nutuk 
leklerde bulunmuf, bunu müteakıp ls- söyledi. Bu nutka Erzincanlı bir milis 
mail Hakkı Aktürk kurtuluş mücade- genci cevap verdi. Gece şehir tenvir 
Jelerinden bahsetmiştir. edilmiş, öksüz talebeler menfaatine ha· • 

Davetlilere çay, pasta, ve limonata lo verilmiştir. 

be e 
lgneli F1ç1 mecmuası toplattırıld1 

Istanbul Cumhuriyet müddeiumu
miliği (( lğneli fıçm adlı bir risale hak
kında takibat yapmaktadır. Müddeiu
mumilik riaalenin toplattmlması için 
hakimden karar almıttır. 

Bu sebeple medreselerden alınmak., 
ta olan ,kiralar azalacağından geçen u
ne ;J.j bin lira olan kira varidatı bu yıl 
20 bin liraya inınektedir. 

Atina reslDl sercisi albünıü 

Atınada açılan TOrk ressamlar serglsine 
ait Atillada alınan toto~ra(lardan btr albüm 
yapılmış ve Maarif Vek(Lletıne gönder~. 

D 
Şehir ataçJandınJacak 

8nizd8 yangiR Belediye şehirin ..pçlandırılması lçln ye-

rllecekUr. Az:ı ve dostlanmızın bu toplantı
ya şeref kntmalanru dileriz. 

ŞehJr Tiyatrosu 
Tepebaşı 

dram kıs1ıın la 
14-2-937 

Kız muaf/im M ekiebinde Müsamere 
Kasımpaşa önünde bağlı Mehmet ni blr program buırlamalttadır. Program 

kaptanın 8744- numaralı Servet ismin- Şehireilik Müt.ehasSıt!ı prost'a ııösterUdltten 
sonr.ı. tatbik edilecektir. 

deki kömür yüklü matöründe tayfalar Köylülen teprak .,eriliyor 

gtlndUz saat 15.30 da, 
akşam saat 20.30 da 

BAHAR 
TEMIZLIÖI 

fstanbul Kız Öğretmen okulu Kı
'li~· Kurumu tarafından dün gece sa

d 2U de okulun salonunda bir müsa
rn«e venlmiştir. Müsamerede tedris 

'ley'eti, davetliler ve talebe bulunmuş· 

ur. 
Müsamereye istiklal mar"-ile başlan-

mıştır. Atatürk'e hitap, müzikle ~ra
her !Öylenmiştir. Bundan sonra Kızılay 
tablosu gösterilmiş, milli oyunlar ay-

nanmıştır. Ayrıca zengin hala opereti 
de muvaffakiyelle temsil edilmi~ ve 

müsamere çok. güzel ve tamimi olmuş
tur. 

manga} yakarken sıçrayan kıvılcımlar- Cumhuriyet Halk Partısının teşebbilsii fı-
dan yangın çıkmış, itfaiyenin yardı- zerine Menek.şe Çtttıllinln Halkalı köyi1 hal-

ı kına tcvzllne başlanmıştır. Dl~er taraftan 
-Fransız tiynlro.:m 

Operet kısmında mi e söndürülmüştür. Turan çlftliğl de F1nız köyü halkına nrile-.............................................................. cektlr. gUndnz saat 15,30 da, 

Şehzl\debaşında Bakayalar tabsil ecıııecek akşam saat 20.30 da 
Turan tiyatrosunda Hftlen hükmü cA.ri olmıyan ltavanln n nı- A Ş K M E K T E B 1 
Halk Opareli zamlar 11e tahsUl IAzungelen varidat baka- 16-2-937 Sıılı akşamı Aşk mektebi 

ynsının da alınması için belediye muhasebe- opcretinden ayrıca 
akşam saat 14.30 da si fnaliycte geçmiş, bu hususta bir liste ha- h 

matine 163.0 da zırlnmışLır. Belediye, bu liste dah!Unde tah- Bir defaya ma sus 
zo~o Dalmaa'•n silata başlayacaktır. __!~~,!. .t~~~r~ı~d.a!ı .• ~i~ .P.e;~~~ kon.1?~i ~ 
iştiraklle gnndUz Giineıı lllübiinde konferans c 

Guncş klübünden: :Salı iÜJlÜ akşamı aa- ) eni Neşr .. yat 
~LIN TEYZI! at 18,30 da Klüp ba.,kanı Bolu Saylavı Ce- 1

------------·--

akşamı H A L 1 M E vad Abb:ı.s Gurer tarafından Atlet, Attila, Yeni Adam - Puş~n·e tahsis cttlğl 
Pazar•esi Snren•ada Atıeti:ı.m kellmelerinln öz Türkçe hangi kııy-1163 üncü sayısı çıktı. Içinde dlkkntc de~er 

Eski Hamam E ki Tas naklardn.n geldl{tlne dair blr konferans ve- yazılar Ç<ıktur. 

~-----~~--~~~ma--------~--~--~--~~~ TÜRKÇE SÖZLÜ 
Filmierin en güzeli 

BABBAMANLA 

BUGÜN 

iP K 
Slaem••and• 

HALK 
AŞK VE HgYECAN Ftt..Ml MÜTHIŞ VE MUAZZAM SAHNELER 

Ayrıca gömıiyenlere bir CANLI F'LM Holivutta ~ıuessesemiz için yaptııılan Tnrkçe sözlll nnshıtsı 
cemile olmak uzere ve Puramount dUnya hnv,ulısıerı : TevW< HUşlO Arlls 

Çenevrede vesnire... Bugnn saat 11 de tenzilAtlı matine 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Konyaya 13 kilometre mesateden 

içme suyu getiriliyor 
Müteahhit 

elektrik 

tarafından işletilen mezbaha belediye 
idaresine geçti, yakında 

tirketinin mukavelesi de feshedilecek 

Hasta bir Muallim 
Kültür bakanlığından 
Rica ediyor 

Be~ nüfuslu bir aile babasıyım. Bütün 
medan lsUnadım ellme geçen 42 lira ma
aştnn ibarettir. Bel lira ev kirası, lkllira 
elektrik, bekçi ve aaire ücreti veriyorum. 
Çocuklanmdan blrl orta ve dl~er1 de ilk 
okula devam ediyor. Vazlfem köyde ol -
du~u Için kııımın orta tahsillnl b1tırebll
mesl yüzünden çocuklarımla ayn yaşa -
mak mecbur1yetınde kalıyorum. Şu su -
retle aldı~ımız ınaa.t Ikiye ayrılıyor ve 
mal~et buhranı bir eecaat arzedlyor. Ev
ı~tıanmın lstikbal! Için yapmıya mecbur 
olduğum fedakA.rlıt. neticesi son zamanda 
bünyeme fı.rız ol.&n umumi zaaf yüzün -
den Prevnntoryomda tedavim.e mutıfık 
bir ihtiyac bulunduRu ve bügünkü şek
Un pretüperkül olduh hakkında sıhh1ye 
heyetının verdial rapora lsUnaden yük
sek katınııa müracaatım üzerine yevmiye 
70 kuruş tedavi llereti taro.fımdan verU
rnek p.rttle haatanede 1k:1 ay kalmama 
müsaade buyrulmuştu. Bu ücreti vere -
mtyece~lml ve meccanen tedavlme delfı
let buyrulması rtcaane tekrar yüksek ma
kamınııa müracaatta bulundum. Bu mü
ra.caatım kültür dlrektörlü~nce 20/1/937 
tarih ve 138 numara ile yazıldı#~ halde 
henüz blr cevap çıkmaması üzerine Iki 
gün ~vveı tedavtm çarelerını aramak ı -

K K 
.-l. Bel di k b b' J' çln lstanbula gelerek Prevantoryom dl-

onyadan yazılıyor: onya IÜD • tec,..tir. e ye ae sen ef ın ıra· rektöriiigüne müraca.atta bulundum. 
ilen güne yenile,mektedir. Yeni ya • lık kadar boru aetirtmit ve 13 kilomet- Benden blr aylık ücret olan yırmt btr n-
Ptlan binalar fdırin eak.i çehreaini de- relik bir mesafeden Dutlu suyunu şeh- ra lle ayrıca tedarlke mecbur oldu~um 
iittirmektedir. Yollarda büyük bir ça- re akıtmak için faaliyete geçmiştir. on Ura tutarındaki ~ya~la birlikte gel-
I._ h memı söylediler. Yola çıktı~ım zaman te-
"flna vardır. Belediye bir tat kırma Burada halkın duyduğu en büyük i - davı ücreLlnln peşin lstentlcceğlnl tah-
ltıaltinesi siparif etmİftİr. Makine gelin- tiyaç sinema ve toplantı yeri ihti.:acı- min etmemıştlm. Ancak yol masrafımı 
tıe yolların taş ferşiyatı daha çabuk bi- dır. Kahvelerde fazla gürültü oldugun- tedarlkle geldltlm Için bu Ocretı vereme-
.......... _····--·-········--.. -- dan bir çok memurlar erkenden evle- dlm. Bugün meydanda kalın~ blr vazı-

B d 
yette bulunuyorum. ücreUn taralımdan ursa a yine kapanmakta ve ,ehirde ölü bir verilmesi meselesine gellnce, ald~ım ma-

sessizlik başgöatermektedir. Sinema B.fla masrab karfılaştıracak olur 1sek, 
!abıta vak'aları varsa da pek harap bir vaziyettedir. buna lmkftn olmadı~ını yüksek huzunı-nuza arzetmek lsterlm. Ev kirnsı, elektrik 

Belediye tamiri için tahsisat ayırmıştır. ve satr masraf ne ytrınl bir ura tedavi 

Bir adam kız kardeşini 
VUrdu, kızın kolu kesildi 

Yakında ihale ederek tamir ettirecek- ücrett 28 lira tutuyor. Bu hesapca dört 
tir. Çalaılı kahvelere pek çok rağbet nüfusa 14 lira kalıyor. Yakncak ve ço -

• cuklanının tahsll masranannı da buna 
vardır. llflve eder lsek y&'tTUlarımın aç kalacak-

. Bursa (Huausi) - Dilaiz Hayriye BUhusa köylüler geceleri yürüye- lan pek kolay takdir buyrulur. Yüksek 
ale evinde kira ile oturan Münire ara- rek bu kahvelere gelmekte ve çalğı makamınız manızabmı ls'af buyurmadı-
•ı.nda bir kavga olmu~ ve Hayriye Mü- dı'nlemekt-.:ıı'rler. Konyanın çok güzel ~ı takdirde avdete mecbur kalarak ha-eo yatrmı knybedece~ ve bilnetlee kimse-
nıtenin kaşını ısırmışhr. Suçlu adliye- bir mezbahası vardır. Bu mezbaha bir siz olan evlfı.tlarım meydanda kalmak 
)e*teali~ e~ilmiştir. müteahhit tarafından. dört aene müd .. • suretUe cemlyete bar olaeaklannı kemall 

B - b d k 1 suzeşle arzeder .-e butane dlrektörıüıtn-Y k ır agacı u ar en yara anan detle işletilrnek tartıle yapılmıştır. Mu- ne meccanen teda'f1m bakkındaki emlrle-
a up hastaneye kaldırılmıştır. teahhidin işletme müddeti hitam bul- nizi saygılarımla beklerim. * Merinos fabrikasında çalıpn Meh- muştur. Bu müddet zarfında mezba- Mercl tecavüzü yaparak do~udan dog-

~1 et,le oğ1u Kaşif bir kaç çuval çimento hanın in•ası için sarfettiği 58 bin lira- ruya size hitap ed~rek rahatsız ettt~m le )() T için benl mazur cöri\nüz. Çünkü vaziye-

lzmirde üzüm 
Kongresi 
Hazırlıkları 

lzmir, 13 (Hususi) -Üzüm kon
gresi hazırlıklarına devam ediliyor. 

/zmir de 
Atatürk 
Caddesi 

.,. 1 

1200 sokağa numara 
konuldu, bunlar numara 

ile anılacak 

-

' lstandardizasyon itlerini tetkik için 
şehrimize gelen Hakkı Nezihi ve Ve
kalet iç ticaret ifleri umum müdürü 
Mümtaz tüccarlarla temua geçmit1er· 
dir. 

Şehrimiz Ticaret Oduı da kongre
ye arzedilmek üzere mühim bir rapor 
hazırlamıştır. 

İzmir, 13 (Huauat) -Şehir Mec
lisinin son toplantısında bet yıllık f. 
mar planı tatbikatı üzerinde görüşme
ler yapılrnıt ve yeni bazı kararlar alın
mıştır. 941 yılına kadar İzmir şehrinin 

. . çehresi tamamen değişmit olacaktır. 
Bu raporda., fennt zıraat usullerıle Inciraltı ve Ağamemnun ılıcaları tehir 

mahsulün standardize edilmeğe elve- hududu içine alınmıştır. İnciraltında 
rişli olarak hazırlanmasının tart oldu- belediyece geni~ bir plaj ve tıazino ya· 
ğuna, bağcılıkta mecburt çalı~ma usu- I k ı t 1 tır pı ması arar ~ ırı mış . 
Iü ibdas edilmea lüz.umun~ ... bağcıları lzmirin seksen beş mahallesine ye
kuvvetli bir kooperotıf teşkılatına bağ- . dl k b 1 ~- k '--. . . . . nı a ar onmuş, un ar o&.unara IUl• 

lamak zaruret.ıne ıtaret edılmıştır. b l d'l . t' s· · · K dona << Ata 

Raporda standardizuyonun fayda
ları sayılmakta ve tüccarın bu işde 
müstahsille elele vererek çalı~ması 
tavsiye olunmaktadır. 

Güyandan kurtulan 
polis Cemil 

Erzin nahiyesine müdilr 
tayin edildi -

u e ı mıf ır. ırıncı or • 
türk caddesin adı verilmif ve bu karar 
alkışlar arsaında kabul edilmittir. Hü
kumet konağı önünden Güzel yelır
kadar devam eden Yalılar caddeai~ 
«fsmet İnönü>> caddesi adı verilmiştir 
Belediyenin yeni imar aahuı içinde 
kurulan Kültürparlt, İnkıl&p müzelerl 
ve diğer in'kılap eaerlerinin buluncluiu 
mahalleye <cKültür mahallesi» adı v• 
rilmiştir. 

İzmirde, genişiiii yirmi metreye k.a 
dar olan 1200 sokağın adları kaldın
larak numara ile anılması kararlaşmıt 

Gaziantep (Hwu.t) - Puaport tır. Başbakanımız larnet İnönü, lzmfr. 

memuru Ce mil 
Eryurek Dörtyo • 
lun Erzin nahiyo
ai müdürlüğüne 

tayin olunmu~ ve 
yeni vazifesine 
başlamak üzer41 
buradan ayrıl 
mıştır. 

Cem il, F ran,.. 
nınGüyan müa • 
temlekesind" on . CemllEryürek 
yıl hapsedilen Türk polisidir. Çok ça
lışkan ve dirayetli bir aençtir. Burada 
üç senede on alb bin lira aizli pasaport 
harcı tahakkuk ettirmi~tir. 

Erzinde de çok hayırlı Te faydalı it
ler göreceğinde fÜphe yoktur. 

de Mekke yokuşunda doğduğu için bu 
sokağa da «lsmet İnönü aokağm adi 
verilmiştir. Ikinci kordona Cumhuriyet 
caddesi, hükumet önünden Basmaha• 
neneye kadar uzayan caddeye «Ana~ 
fartalar caddesi», Mısırlı caddesine 
<<Hatay caddesi», Baamahaneden Tepe 
ciğe kadar uzayan caddeye Cazil~ 
caddesi adları verilmittir. 

Adapazara istasyonunda 
kaçakç1 yakalandi 

bir 

Adapazarı (Huauai) - Burada hı. 
kaçakçı yakalanmıttır. Hadiae şudur( 

c - ~.lo çiv.~ çal:"ışlard.ı~:. Suçlular dan maada yirmi bin lira kaza~ mıştır ·ı tlmln beklerneye tahammülü yoktu. 
.uınhurıyet muddeıumumılıgıne ve - Müteahhit işletme hakkının bır sene Bola: BeyköylUk okala başötretmenl 

hlrnişlt'rdir. müddetle daha terndidini talep etmiş ~----1\-ıus_ıa_'•-N-iy-az_ı_ö_ı._ıtır_· _k _ __.~ Adapazarında hız 
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- Bc!ediye Fen heyetinin bir ko
~onu, cadde çadde dola§ıyormut 
aqsan Bey. 

PAZAR OLA HASAN BEY 
o tv oR Ki· 

- Bu komisyonun dolaşmaktan 
maksad.ı, her sokağa hangi taraftan. 
nekadar J.§ık geldiğini anlamakınıt. 

- Ondan sonra, İstanbuldaki bü
tün evTer, bulundUklan sokaklarda 
ziyanın in'ikas kabiliyetine uygun 
birer renge boyatılacakm~! 

• 

Hasan Bey - Ortalığı bu kadar 
şekerrcclt gördüğü için, İstanbul 

belediyesini de pembeye boyatmalı 
aziz im! 

__ ... --···-----···---····--·----
Gazeteleri-
~~Okurken 

KURUN - Caddelerimizi yakın• 
da güzel iÖrebilecek miyiz? 

- Onu Allahtan b&.§ka kimse bU• 
m ez. 

TAN - Resülaynı türkçeye çevl
riniz: Güzün elifi. 

- Onu da türkçeye çevir de aD ~ 
laşılsın. 
AKŞAM - Binaların renkleri. 

- Nasreddin Hocanın sözü hatıra 
geliyor. Hoca, cgıcınnı gıcırına UY" 
durdun amma kokusunu ne yapa .. 
caksın?• demi.f. 

cHaydi rengini rengine uydurduk 
amma boylarını ne yapacağız?• 
cUMIIURİYET- En büyük ki

tab hayattır. 
- Herkes bu büyük kitabı ister 

istemez okumağa mecbur kaldığı i -
çin öteki küçük kitablar kitabcı ca
mekfmlan.ada kalıyor, demek mi is
tiyorsun? 

HABER- ıso toıı ekmekle <40 
dana yiyebilir !llisiniz? 

- Sen ya kilo nedir görmemi.ş • 
sin, yalıud da insan midesinin ne ol· 
dugunu bilmiyorsun. 

AÇIK SÖZ - Piyarıgoda 50 blıı 
lira kazanan küfeci. 

- Elli bin liranın hızile Jrofeci • 
likten çıkıp küfelik olmasa, bari. 
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8 Sayfa 

Ziraat Bahisleri: 

Tavukçuluk, bizim Için üzerinde 
durulacak bir ihracat mevzuudur 

Kümessiz, yemsiz, kısaca başıboş bir tavukçuluk ile 
dünya tavukçuluğuna katışmamıza imkan yoktur 

Islah edilmiş bir tavuk yılda en aşağı 
250 yumurta verir 

Islah edilmemiş bir tavuk ise 
75 yumurtayı zor verir 

Son günlerde gazetelerimizin müşte· 
reken haber verdiklerine göre, yumur· 
t, ıhracatımız gıttıkçe artmaktayınış. 
B.rçok mem1eketlerden aldığımız si • 
pari~leri karşılıyamama'k vaziyetinde 
b· c kalmışız! 

Türkiyenin ihrac maddeleri arasın -
da, tütünden sonra ikinci gelen yu -
n urtalarımızın böyle bir mazhariyete 
e şmesi bizim için sonsuz sevince de
ğ r. Yazık ki, yılda on milyon lira gibi 
atınsanamıyacak bir para kazandığı · 
mız yumurtacılığımız; bugün daha i -
leri gidebilmek namzedliğini neredt:>y· 
se elinden kaçıracaktır. Çünkü sipa -
rişini, vaktinde alaınıyan müşteri, hiç 
düşünmeden bir başka satıcıya gidecek 
ve belki de oraya bağlanacaktır. Tür · 
kiye için böyle bir durumun ne büyük 
bir kayıb olduğunu izaha hiç lüzum 
yoktur. Kaldı ki biz yalnız elimizdeki· 
ni satmayı değil, belki bir okadar da 
istihsali fazlalaştırmayı düşünüyoruz. 
İstihsalin çoğalmasına birinci vesile, 
satış çokluğu iken müşteri kaçırmak 
pek acıklı birşeydir. 

Türkiye her siparişi cevablandırmak, 
her isteği karşılamak mecburiyetinde· 
dir. Fakat acaba niçin bunun aksi bir 
vaziyet hasıl olmuştur? Bunu bir lflh
za ar~tıralım: Böyle bir araştırmada 
gözümüze çarpacak ilk şey, tavukları
mızm kafi derecede verimli olmadığı
dır. Amerikada bir tavuğun yıllık ge · 
li ri en aşağı 25 O yumurtayı bulurken, 
bizim tavuklarımız bunun üçte birini 
zor tutarlar. Orada on beş yirmi tavuk 
bir servet yığmağa kafi gelirken, biz
de yüzlerce tavuk bir kıymet bile üa
de etmezler. Köy1ümüz tavuğu o ka -
dar küçüksemiştir ki ondan bir kazane 
beklemcz. Bu yüzden gündelik nafa • 
kasını temelli kesmiş ve onu Hüdaya 
emanet bırakmıştır. Böyle bir durum • 
da tavuklarımızın soylannın günden 

.. 

güne bozulduğunu, verimlerinin azal -
dığını, yumurtalarının küçüldüğünü 
söylerneğe hacet yoktur. Halbuki Tür
kiye tavuklarının verdiği yumurtalar, 
yumurta ihracatçısı olan memleketler 
yanında bazı mümtaz hususiyetleri ha
izdirler. Ezcümle Karadeniz kıyısında 
yetışen yumurtalarımız, on beş günlük 
oluncıya kadar tazeliklerini muhafaza 
edebilirken, sair yerlerin yumurtaları 
bu müddet zarfında cbayab olurlar. 

Hava boşlukları muayenesinde bir . 
çok defalar varılan bu neticeyi yumur· 
ta alıcıları bildikleri için bizi sık sık 

ziyaret ederler. Fakat yumurtacıhkta 
ta?.elik kadar, irilik, temizlik, gösteriş, 
ambalaj gibi şey'ler de arandığından, 
rakib memleketler bizim ihma~ımiz 
yüzünden gittikçe zayıflıyan bu tara· 
fımızı bastırıyorlar. Ve bittabi nazik 
bir zamanda satışlarımıza engel olabi
liyorlar. 

Filhakika yumurta istihsalimiz, el -
deki ta\-uk sayısına göre en aşağı bir 
derecede olduktan başka, bakımsızlık 
hepsinin soylarını bozmuş ve verdikle
ri yumurtanın iriHğini, mevsimini, ta· 
zelik değerini kaybettirmiştir. Tavukla 
rımız hem az, hem ufak, hem mevsim
siz yumurtluyorlar. Böylece memleke
tin tabii bir servetinden liıyıkile fay
daJanaıruyoruz. 

Son bir kaç sene içinde yumurtacılı
ğımızın inkişafına yarıyacak bir çok 
tedbirler alındı. Ezcümle ihracatın 

kontrolu, sevkiyatın ve ambalajın tan
zimi, cinslerin tasnü ve tahdidi gibi iş· 
ler çok hayırlı neticeler verdi. Fakat 
Yumurtacılığın köyde olan tarafına 
henüz tam manasile bir el uzatamadık. 
Tavukçuluğumuzu bu taraftan bir yo
la sokmadıkça istihsalimizi artınnaya, 
siparişleri karşılamaya ve hele hele 
dünya piyasasında isteklerine cevab 
vermeye iınkan yoktur. Yün dokuma· 

-

16 yaşında bir 
Kızın sevgisine 
inanılır mı? 

gi gelip geçici değil midir?. 

Bir okuyucum, gönderdiği rnek .. 
tubun imza yerine (ismi lAzım de· 
ğıl) cümlesini yazmış, benden bu 
sütunlarda ara sıra maalesef bahsi 
geçen bir mesele hakkında fikrimi 
soruyor. Mektubu beş on sat:ırla 

hülasa edilebilir: 
- 16 yaşında bir genç kızı sev • 

dim, kendisile üç beş defa konuş -
tum. Maksarlım bir yuva kunnaktı. 
O kadar temiz hareket ediyordum 
ki bu konuşmalar esnasında elim e· 
line bile değmedi. MektupJaşmı.ş • 
tık, fotoğraf alıp vermiştik. Fakat 
bir gün geldi, benden mektuplannı 
ve fotoğraflannı istedi. Sebebini 
sordum, başkasını sevdiğini söyle -
di, mektuplarını ve fotoğraflarını 
alıp gitti, sonra tekrar geldi, (yalan 
söylemi.ştmı, mahsus yapmıştım) 
dedi. Evlenmeden bahs açtım, (yük· 
sek tahsil yapacağım, bitsin, sonra 
cevabını verdi. Şimdi fikrınlzi so -
ruyorum: 

1 - Benden sır çıkmıyacağmı bi
liyordu, resimlerini neden geri al· 
dı, 

2 - 16 yaşında başlıyan bir sev-

3 - Kızın yıllarca sürecek olan 
tahsilinin bitmesine kadar bekle • 
mek mümkün müdür? 
4- Mümkün olsa bile mes'ud o

labilir miyiz? 
• • • 

Okuyucumun iyi niyetlerinden 
şüphe etmeye hakkım yok, fakat 
hukuki malfunatının noksan oldu • 
ğunu söylersem darılmaz sanırım. 
16 yaşında bir kız henüz çocuktur, 
kanunen evlenecek çağa gelmemiş
tir, iki yıl daha beklernesi lazımdır. 
Bunu bilmeniz, sonra da evvela kı· 
zın ailesi ile temas etmeniz lbım· 
dı. 

Hiç şüphe etmiyorum ki bu kız 
sizden evvel başkası ile de konuştu, 
ilk cesareti ondan aldı. Sizden son
ra bir başkası ile de konuşacak, İlk 
darbeyi de ondan alacaktır. Hare
ketinin sebeblerini araştırmıya lü • 
zum görmüyorum, gördüğüm bir 
şet varsa uçuruma çıkan bir yolun 
üzerinde olduğudur. 

Evlenmek mi istiyorsunuz? Mes'· 
ud bir yuva mı kurmak hevesindesi· 
niz, ai.lesinhı mal,funatı haridi)ıjde 
5izinle konuşan genç kızlardan ka-
çınız. 

TEYZE 

SON POSTA 

&f$151 
Polis evleri 

Evvelki günkü gazetelerde ~öyle bir 
haber vardı: 

İstanbulda bir polis mahallesi ya • 
pılacakmış .. Bu mahalledeki evlerin 
hepsi polislerin olacakrnı.ş .. 

Kendi kendime düşündürn: 
-İyi şey, dedim, hırsızdan korkan

lar orada oturm.alıdırlar .. 
Gene düşündüm, aklıma ~unlar gel

di: 
Polis mahallesi yapılıyor. Hırsız 

korkusundan evinde bekçiyi bulundu· 
ran, kapısına sekiz kilidle pencerele -
rine demir kepenk: vuran zengin; ma
halle yapılır yapılmaz polislerden bi • 
rine müracaat ediyor: 

- Sizin polis mahallesinde eviniz 
var değil mi? 

-Tabii var. 

- Bu evi bana kiralayıp ::; ... ~-. ..• a 
tarafta otursanız. 

Ellem ediyor, kallem ediyor. Niha • 
yet kandırıyor. 

- Pekala öyle olsun! 
Hırsızdan korkan zengin polis ma • 

hallesine taşınıyor. Artık yüreği ra • 
hattır. Kapıya kilid vurmuyor; pence· 
reyi içeriden zincirle bağlamıyor. Ve 
geceleri yatmadan evvel elinde taban
ca evi do1aşmıyor. Gönül fcrahlığile 
yatağına giriyor. Gönül ferahlığile mı
ŞI! mışıl uyuyor. Ve rüyasında hırsız 
gönnüyor. 

Bir zaman böyle geçiyor. Bir gece 
a:ısızın uyanıyor. Evin altında bir ge
zınme var. 

-Bu ne olabilir .. Acaba hırsız mı? .. 
Fakat ne münasebet .. 

Tıkırdıyı duyuyor. Pencereyi açıp 
bakıyor. Kapı açık.. Muhakkak hırsız
dır. Avazı çıktığı kadar bağırıyor: 

- Hırsız var, hırsız var. 
Etraftaki polis evlerinden polislerin 

koşacaklarını ümid ediyor, dakikalar 
geçiyor. Koşan, gelen yok. 

- Hırsız var .. 
Hırsız işini bitiriyor, eşyayı sırtıa

yıp evden çıkıyor. Fakat komşu polis· 
lerden hiç biri geTmiyor. 

Ertesi gün iş anlaşılıyor. Kendisi na
sıl oturduğu evi polisten kiratadıysa Ö· 

teki evleri de kendi gibi hırsızdan kor
kan zenginler birer birer kialamışlar. 
Bu yüzden koca mahallede içinde po -
lls oturan bir tek polis evi kalmam~. 
--· İMSET 
cıhğını ilerietmek için nasıl önce Me
rinos koyunlarının üretilmesine lüzum 
hasıl dlduysa, yumurta ihracatımızm 
dünya isteğini karşılıyabilmesl için de 
önce tavuklanmızm ıslahına lüzurn 
vardır. Ve bu ıslah işi sadece yabancı 
cinslerin memleket içinde üretilmesine 
çalışmakta başanlamaz. Köylünün e -
line geçecek tavuklan günden güne 
ıslah etmesini de öğrenmesi lazımdır. 
Her memleketin kendi tavuğu, o mem
leket için en iyi cinstir. Elverir ki üze-
rinde biraz emek harcansını · 

Kümessiz, yernsiz, seçmesiz kısaca 
l>aşıboş bir tavukçulukla, dünya ta • 
yukçuluğuna kat~amıza imkan ol -
pıadığı gibi, hergün bu yolda biraz ge
ri kalarak mevkiirnizi kaybelrnek teh
~ikesi de vardır. 

Ta vukçuluk Türkiye için bir m em -
Jeket işidir. Türk köylüsUnün bu i§e 
göstereceği alaka ve gayret te ilk ihti· 
yacımızdır. 

Çiftçi - Tanmman 
ZirM müşkilller.inizi bize yazınız, ai· 

ze cevab verelim. 

Şubat 14 

Tarihten sayfalar: 

Tek başına bir kale yi 
zapteden asker 

* • • ----------------~ Sofya kalesi bir türlü alınmıyordu, genç ve yak~ıklı bir asker; 
kumandanı ince Balabana gitti: "Sofyayı zaptetmek için bir çare 
buldum, hem de bu işi kimsenin burnu kanamadan yapaca w m., dedi 

Yazan : Turen Can 
İnce Balahan tanınmış bir kuman -

dandı. Bursa kalesinin kar!jısına 

Balahancık kalesini yaparak bu ~~
ri tam on yıl muhasara altında tutan 
ve en sonra teslime mecbur eden meş· 
hur Balahan beyin oğluydu. 

Fakat Manastıra kadar bütün balkan
lar zaptedildiği halde bir türlü Sofyayı 
el«:> geçirerniyordu. Yaz gelince kuşab· 
lıyor, Lakin kışın geri çekilmek lazım 
oluyordu. İnce Balabanın canı sıkılıyor 
du. istiyordu ki bu yıl herhalde Sofya
nın zaptım Bursadaki padişaha bildire· 
bilsin. Fakat bunu nasıl yapmalıydı? 
Yanında büyük bir ordu yoktu. Kale 
de çok kuvvetliydi. 

1382 senesi yaz mevsimini bu halde 
karşılıyordu. 

Gene kötü kötü düşünürken birisi o· 
nun önüne geldi ve dimdik durdu. İn • 
ce Balahan başını kaldırıp baktı. Urun· 
ca Sevindik adındaki delikaniıyı gör· 
dü. Bu çok yakışıklı ve genç askerin 
bilhassa doğancılığı meşhurdu. Al~ • 
tırdığı doğan kuşlarile ava çıktığı za· 
man her halde bir kaç ceylan veya dağ 
keçisi yakalardı. Aynı zamanda bul • 
garcayı da güzel biliyordu. 

ince Balahan sordu: 
-Ne var? 
- Sofyayı zaptetmek ıçın bir çare 

buldum. Hem de kimsenin burnu ka -
namada n. 

- Haydi oradan... Bu doğanla daj 
keçisi av]amıy8 benzemez. 

- Dediğimi yaparsanız ne kaybe -
dersiniz? 
Doğru söylüyordu. Ortada kaybedi· 

lecek hiç bir" şey yoktu. Uzunca Se • 
vindik tekrar söz aldı: 

- Ben Sofyaya gidiyorum. Eğer bir 
aya kadar kalenin anahtarlarını al -
mazsak her cezaya razıyım. 

Delikanlı planını anlattı. 

İnce Balahan dikkatle dinledikten 
sonra yüzünde büyük bir ümidle bu 
genç askeri kucakladı. Bu plfının iki -
sinin arasında kalacağını söyledi. 

O akşam ordugahta bir şayia dolaşı· 
yordu: 

- Uzunca Sevindik düşman tarafı -
na kaçmış!... 
Delikanlı Sofyada Sofya beyinin Ö· 

nüne götürüldü. Orada o kadar can -
dan söz söyledi ki pek çabuk inandılar. 
Bir kaç gün içinde güzel yüzü, güzel 
sözleri, iyi silah kullanması ve bilhas· 
sa doğancılıktaki ustalığile kendisini 
çok sevdirdL Sofya beyi onu kendisi • 
ne nedim ve doğancıbaşı yaptı. 

Bir kaç defa ava çıktılar. Uzunca 
Sevindik, Sofya beyine itimad. telkin 
etmek için Türklerin kuvvetlerı, nere
de bulunduklan, ne zamanlarda o ta
raflara gelecekleri hakkında uzun u -
zun izahat veriyor; şehrin müdataası 
1çin gayet iyi nasihatler veriyordu. 

Sofya beyi bu ya~ıklı ve sevimli 
delikanlıya hayran oluyordu. 

Güzel bir günde gene ava çıktılar. 
Uzunca Sevindik artık plfmını tatbik 
zamanının geldiğine karar vermişti. 
Önlerine çıkan bir karacayı kovalı • 
yorlardı. Delikanlı avı (Tatarpaıan)
na doğru sürüyor, doğanı da ona yeti
şip gagasile kafasına vurınıyacak 
şekilde kullanıyordu. Böylelikle uzun 
zaman gittiler. O kadar ki etrafta Sof
Ya beyinin adamlarından hiç kimse 
kalmamıştı. 

Uzunca Sevindik: 
- Artık Sofyay8 dönmektense şu

ralarda bir köyde kalmak daha doğru
dur. Güneş batıncıya kadar oraya dö
nemeyiz. Çok uzaklaştı.k. 

Dedi. 

Yürüdüler. Fakat ez.an sesini du • 
yunca bir Türk köyüne yaklaştıklan -
nı anladılar. O zaman Uzunca Sevin· 
dik hemen durdu: 

- Köye girmiyelim. Ne olur ne ol -
maz. LAkin aç da kalamayız. Siz bu -
rada kalın. Ben gidip biraz yiyecek ve 
içecek getireyirn. 

Sofya beyi o kadar acıkmıştı ki bu· 
na: 
-Hayır! 

di yemedi. 
Uzunca Sevindik köye gitti. Burası 

İnce Balabanla Ahmet Gazinin karar
gahıydı. Onlan buldu ve olup biteni 
anlattı. Onlar genç askere yiyecek ve 
içecek verdiler. Geri yolladılar. 

Uzunca Sevindik telaşla döndü. E ~ 
lindeki yiyecekleri vererek: 

- Bunları alabildim. Lakin sanırım 
ki bizim burada olduğumuzu da öğ • 
rendil er. 

- Eyvah, şimdi ne yapacağız? 
- Sizi kurtarmak için bir çare dü .. 

şünüyorum. 

-Nedir? 
Uzunca Sevindik Sofya beğini ürkü

tüp de kaçırmak istemiyordu. Zaten 
İnce Balahan ve Ahmet Gazi ile hemen 
gelip te onu yakalanıağa kalkışması da 
bu yüzdendi. istiyordu ki bu işi gürül
tüsüz bitirsin. 

Sofya beyi ona bulduğu çnreyi so • 
runca şu cevabı verdi: 

- Eğer şimdi atlara binip te kaçma· 
ğa kalkışırsak gürültümüzü duyarlar 
ve yetişip yakalarlar. Zira her taraf 
Türk köylerile ve Türk askerile dolu • 
dur. Onlara karşı koyamayız. Lak:n 
doğrusu şudur ki ben iki beygiri alıp 
hemen Sofyaya döneyim. Oradan as -
ker alıp geleyim ve sizi kurtarayım. 
İki beygirin nal seslerini duyunca iki· 
m.izin de kaçtığımızı sanarak artık si· 
zi buralarda aramıyacaklardır. 

Bu gayet güzel bir fikirdi! 
Sofy8 beyi kabul etti ve Uzunca Se· 

vindik atın birisine bindi, diğerini de 
yedeğe alarak uzaklaştı. Lftküı biraz 
sonra İnce Balahan ve Ahmet Gazi ile 
birlikte aynı yere döndü: 

- Beni yakaladılar. Ne yapayım? 
Talih yardım etmedil 

Diyerek derd yandı. 
Sofya beyini hemen yakaladılar, kö

ye götürdüler. Oradan ordu ile 
birlikte Sofya üzerine gittiler. Sofya· 
War beylerinin esir olduğunu görün
ce artık karşı durmaktan vazgeçtiler. 
Şehrin anahtarlarını teslim ettiler. 

Binlerce askerin uzun zamanlar uğ· 
raşmasına ve bir çok emekler harcan
masına rağmen ele geçmiyen büyük 
bir kale, böylelikle genç bir askerin 
kurnazlığı sayesinde kolaylıkla ve hiç 
kimsenin burnu kanamadan zaptedil
mişti. 

Turan Can 
İtizar: 
Geçen günkü (Tuğranın menşei) ya· 

zısında ferman metninin Türk harf -
lerile yazılı~ında bazı tertip yanlışlan 
olmU§tur. Özür dilerim. 

T. C. 
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Şair i "Son Posta, nın resimli zabıta hikayeleri ı 
Aleksandr Puşkin 

Yazan : H. 

Banyodaki ölü 
[ Ikinci Kısım ] Numara : 10 

Holanda hükUmeti Puşkin 
hakkındaki gizli 

Vesikaları neşrediyor 
Baron Hekkern gazdıgı 

öldürdügünü adeta 
bir mektupta Puşkini 
itiraf ediyordu 

. _Bu konuşma, im paratorun iddia et -
tıgi gibi tesadüfi de değildi. Çünkü ko
nuşınanm tarihi imparatorun kafasına 
Çivi gibi rnıhlanmıştı: cÜ'ç gün sonra da 
onun son düellosu vukua gelmişti.» 
~kin 28 kanunusanide dücllo ettiği
ne nazaran Puşkinin imparatorla olan 
lllüiAkatı 25 kAnunusani 1837 de vu -
kua gelmiş demektir. Halbuki Puşkinin 
~aron Hekkerne yazdı~ o meşhur ha· 
kareıli mektup, 26 kanunusani 183 7 
de, Yani mülA.kattan yirmi dört saat son 
ta gönderilınqti. Demek Puşkin impa -
ratorta konuştuktan sonradır ki düel
lo hakkında kat'! kararını vermişti . 

1 Müfettiş kardeşinin mühim 
bir kaza ieçirdiğini haber ver• 

rnek ve Süzanı yukarıya çağırmak 
üzere, muavinini aşağıya gönderdik· 
ten sonra cesedi yatak odasına geti· 
rip üzerine bir çarşaf örttü. Çarpfın 
ucund~n ölü kızın yalnız yeni per
manant yapılmıf olan saçları iÖzÜ· 
küyordv 

. Şairle imparatorun mülakatında Mis Suzan Davsona mektup: 
dikkatimizi eelbeden bir nokta daha Müteveffa Benjamen oanter'ln varı.s 
\tar. Mülikat, Adeta bitm~ bir mu- Putkinin kansı oıara.t yalnız sizi gösterdltlni n 200,000 
hav~re hislini vermektedir. Puşkinin lakki edilen 'Pm·kine hiç de acımamak· .,-; h ... "'i İngUI.z llraaı miktannda bir 1ervete te-
.... p elerini izhar edişine karşılık im- ta dır.. . .• Partinin hakiki şefi, Jukofs· 
Paratar pire ne cevab verdiğini - her ki'dir.. ... Bu adam da Pwjkin kadar varüs etıni§ oldutunuzu teblll etmekle 
;;dense _ Baron Korf'a •?ylemiyo:· sevilen bir şair olmakla beraber Puş • kesbl teref ve sürur eylertın. 
~kat bu cevabın pirl tatmin etmedı- kinden daha az popülerdir.» tıua 

li rnt.ıhakka'ktır. Abi takdirde düello· Sefir, raporunun sonunda kendisinin '!....--------------.; 
Ya lÜzum görmiyecektl niçin çekilmek zorunda kaldığını şu 
d PUfkin imparatoru düelloya davet ~- suretle anlatıyor: 4 yalnız kalınca çömelerek kı· 
ı e~ıdi. İmparatora bir paravan vazı- c ...... Baron hazretleri; sizin gayet zın odaya airerken düşürdüiü 
~~ıni ~ö~n Dantesi çağırdı. F~ka! iyi anlıyacağmız üzere ben ist~~a~~ 1 k 
uanlesi de kel'dine muhatab telakkı ver:rnek mecburiyetinde idim. Çunku çantayı yerden aldı. çinde bir me • 
~etnediği için, Baron Herkkerne hitab istedikleritti açıkca ortaya koymaktan tup ve bir de bir berberin permanant 
~rne~ münasib gördü. Bu hareket, çekinıniyecek karlar kuvvet.li ol~n bir ücretinin alındığını bildiren makbu-

şkıne bb bir incellkti.» parti ile mücadele edemezdım ... ilh .. » zu vardı. Makbuzun to.rihi yeni ol-
.. _~~ ht_lkömeti ~Jdıı hakkın • Hekkern mektubunda kendis~i mi· 

6 -:.~. v~ık~l~ ~rediy~r: . . zur ve kabahatsiz gösterecek bır çok d uğu gibi mektubun tarihi de ., 
m; ~ltlnın oldunılınem h!.dısesıne ıs- şeyler söylüyor. Fakat yukanya nak - ğustostu. 

1 en fazla kal1fAlllardan biri de, o za- !ettiğimiz pasajlardan da anlaşılacağı 
~lar Rolandanın Petresburg sefir- fizere Pu.şkinin, tam manasile Çarlığın 
k' . yapan Baron Hekkern'dir. Pu.ş· kurbanı olduğunu da gizliyemiyor. 
llıin lflüınü dolayısile Hekkerne kar- Bolanda profesörlerinin tetkik mev-r Rusyada uyanan umuml hoşnudsuz - zuu ittihaz ettikleri ikinci vesika da, 

:uk karfısında sefirini g~ri çekmek Bolandanın o zamanki Petresburg se
ltıecbuıiyetin.de kalan Ho landa hüku- fareti kAtibi Hevers'in 183 7 senesi 2 
ltıetinın al'§ivlerlnde bu mesele hak - mayısında Bolanda haneiye nazırı Ba· 
ltında bir çok vesikaların bulunduğu ron Verstolk'a yazdığı rapordur. He· 
lnclfundu. Fakat H$nda hükumeti vers raporunda ezcümle şunları söy-
rirndıy. kadar her nedense bu sevika· lüyor: .. 
arı arayıp bulmak zahmetine katlan- •... Hemen daima yuksek kalan bu 
~k is~memişti. Nihayet Puşkinin ö- temiz muharriri (yani Puşkini: H. A.:ı., 
~ünün yüzüncü yılı münase~tile amirime yazıp düelloya sebeb .. te~kil 7 Müfettit el ça.ntuının muhte-

0landa bükilmetinin de bu vesıka - eden mektubundan anlamak muşkul - viyatını tetkik ederken mua-
ları n~tmete karar verdiğini öğre· dür. 'Hiddetin doğurduğu en taşkın i· vi ni kapıdan bafını uzatarak Süza-
niyoruz. fadele. i taşıyan bu mektub, Puşkinin uall 

Paris'de intitar etmekte olan eRe - ne derin bir teessür içinde bulundu - nın sorulacak • ere cevap vere-
\'ue des etudes Slaves:a mec~uası .• pek ğunu, ve ateşli ~ra~teri~e ne ka~r ka· cek kadar kendin• ield.iiini haber 
~kında Rolanda profesorlerınden pıldığını çok iyı gosterır .. » verdi 
b areı Baak ile Van - Pa~ h~y.zenin eBu müessif dü~llodan .. ~ok ev.vel, 
u rnesele etrafındaki tetkiklerını neş- Puşkini gülünç vazıyete duşuren ve a
:edeceğmt biı'ldirlyor. Kopyes'i rusça fif karısına hücum ~d~n t:a~sızC'a ya -
d'MuAsır Edebiyab mecmuasma gön - zılmış mektuplar, şaırın butun tanıdık
erilen bu vesikalann bir kısmı bu larma, bazan posta ~le ba:an d.a. meç-

I'Usça rnecınuada çıkma~a başladı. İki hul adamlur vasıtasıle gondedlıyor -
itofesözün tetkikatı cPuşkinin Dan - du. .. 
es-liek'kern ile yaptıtı düello hakkın· Jokofski, bu mektuplara luzumun -:a .. , serlevhasını taşımaktadır. Holan- dan fazla ehemmiyet ~ermesinin doğru 
a P~fesörlerinltı ilk yazıları, iki k1y- olmadığını ve herkesın, ~rısının ma
~tlı vesikanın tahliline hasredilmiş- surniyetine emin bulu~dugunu Puşki
~r. Bu vesikalardan bir tanesi, Holan· ne söylediği zaman, şaır şu cevabı ver
~ setiri Baron Kekkem'ln, t 83 7 sene· mişti: c Karımın masumiyet veya müc

: 1 7 nıartında, yani Puşkinin ölümün- rimiyeti hakkında şu prensesin veya 
~n bir buçuk ay sonra Holand8 hari· bu kontesin kanaatleri bana vız gelir. 

~ıye llazırına gönderdiji rapordur. Hek Benim kıyme~. ~rdiği'? A yegan: kana
k ern bu raporunu yazdıjı dakikalarda, at bugünkü gunde hakıkı Ruslugu tern
endisinin de raporunda itiraf ettiği sii eden aşağı sınıfın Puşkinin kansı· 

libi, artık setir de~ldlr. Vazifesini dev· nı itharn eden kanaatidir.:. 

lo 
Muavin k&iıt parçasını içine 
koyarak avucunu uzattı. A· 

caba fimdiye kadar kendini göster-
. n m ucu nihayet meydana çıkı· 

mıye -r 

yor muydu} 

2 Birdenbire kapı açıldı. Ani bir 
tevak:kuf oldu. Sonra Süzan 

(Aylin) diye haykırarak içeri atıldı. 

Kendiaini kardefinin ceaedi üzerine 
attı. Müfetti.f iki kardet arasındaki 

fayanı hayret benzeyifi 1örünce f8• 

ta kaldı. 

5 Müfettit can eıkıntısı içinde 
bunda bir delil yok.· diye aöy-

lendi. V akıl kızlardan yalnız birisi 
zengin olmuftU amma &len o deifldi 

ki diğerinden f{iphelenaiıı. 

8 Süzan müfettişo ean defa kar
defİni yemeğ~ giderkon 1ör• 

düğünü söyledi, O zaman, Aylin 
banyoya giriyordu. MUfettit çanta• 
eını ona geri verdi ve aeçird.iği aaabt 
buhran içinde mütemadiyon diiz ve 
]usa keailmif aaçlarını ~iren kı
zı geri yolladı. 

lı Müfettit ihtiyatla tabietler
den birini taddı. Ve «aspirin l)) 

diye mırıldandı. Yeni bir hayal ın• 

kisarı daha! 

3 Muamma gittikçe karışıyordu. 
Müfettİf muavinine ağlamak

ta o~n k.ı%ı koridorun kartısındaki 

bot odaya götürmeaini if&retle an· 
lattı. Yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. 

9 

6 MüfeUİf, facianın cereyan 
etti~ banyo odasına gitti. 

tekrar yatak odasına dönerek 
tuvalot maaasının üzerinde 
duran A. O. markalı siyah de
riden bir ol çantuını aldı. Bu 
ölen kızın çantası idi. V e için· 
de pyanı dikkat hiç bir şeY. 
yoktu. 

Müfettit, muavinini dikkatle 
bir ufak k&tıt parçasını mua-

yene ede:ıkon gördü. Bunu evvelce 
gördüğünü hatırladı ve aordu: <lNe
c:tir o elindeki} .. ~ _ 

12 Müfett.it mua.~n~e <<Mis Sü
zana iıt. Aapırını var mı~ So-

ru ver)) dedi. Muavin çabucak geldi 
ve müfettite bir küçük tüp verdi. 
Müfettit odaya bir daha göz 
iezdirdi. Meaele gün gibi meydana 

~trnclt üzere yerine eelecek adamı İşte Baron hazretleri, şairin şahsi· 
klern~edir. yeti hakkında toplıyabildiğim malu - bili muaunuz? Bilemezseniz ll inci aay-
Setır, raporunun ilk kısımlarında o m~t budur. Ümid ederim ki bumalu - Metelenin naaıl meydana çıktıj1ni, lellS km kimin öldürdülünü yor 

çıkmıştı. 

lanıanlar Rusyada birbirile mücadele mata, şairin şöhretinin, ve mezara gö-

e~n iki partiden, imparatora tarafdar türdüğü edeb1 istidadının, efkA.rı u - =f:a~y:a~ba:lo:.n:.ız:!=-=-==-==-==-===-=--=::=ıı:::====~~==~~==:=:==:.:~~:::~:::::::~ - = 0 ~la.rla muhalifler.\nden bahsetmek- mumiyede onun ölümü sebebleri hak· .. .. b h p k. pek erken u ·ı mekteb arkadaşına rastladı. Ond .. n, 
tedır B k d k -"· . .. k b k d de- Duello sa a ı uş ın .. . . . . d' ·. u mukaddimeden sonra bahsi kındaki hassasiyeti ne a ar e:)rdnleş vesikalar, hıç §Uphe yo u a ar d Ş d' yüreği ferahtı. Ustün . kendısıne şahıtıık yapmasını ı5te ı. 
~Ş~ne intikal ettiren sefir, fair ve tirdiğini zAtı devletlerine anlatmağa ki- ğildir. l.mkan nisbetinde okuyucula~ı- ~an ~· .. ~~~ir ağırlık kalkmış gıbi idi. Arkadaşı Puşkin'i kırmadı. _Pu<:k'n o-

rnü hakkında ttmlan yazıyor: fayet eder. mıu bütün vesikıil.arla tanıştırmaga Çen u~ t' He günkü yazılarını yaz . nu, hem tabanca satın almaga, h~.!m de 
tt ·~kinin ölUmU dolayuile bu par· . . ek hürmetkarları gerekse gayret edeceğ~!. . . .. un ::ını bı;ş{~dı. ~u arada Dantes'in dü· Dantes'in şahidile görüşrneğe gönde;:· 

üzerıne zA.tıAlllerinin dikkatinizi Şaırın ger k .... d 1 Düello: Şimdı d. ~. iaırın dueeldloeslım~n ello~ahı'dı' d'Arşı'yak'dan mektup aldı. di. Dantes'in şahidinden gelen ve du· oelbetrn.:fştim. tm arator bütün kalbile düşmanları, onun fenalı yuzun e~ o: t ğini tetkik ., k 1 
teknın k b h P . w duğu kadar en anlaşılmaz ve en ıhtı· nasıl cereyan et 1 

• d" ·ll DA şiyak Puşkin'den düello şartları- ello şartlarını bildiren me ·tup arı 
rı ka a a atin Puşldne aıd oldugu· bi d.. .. ncesizlik yüzünden Puşkinin Hekkerne yatıgı u e o ' t:sbit e~nek üzere kendi şahidini ı o kumadı bile... Gene masası ba~ına 
li.~irn ~~d' itrm. HpaartatAto'r~enu ~-lnillı· vn~c~adtebeti: r:ı~~=izliğ: ku~:n o.lduğuna müttefi· teklifin~ Dantes kabul e~~ zaman ra- ;~ndermesini rica ediyordu. Pu.şkin geçti. Çıkardığı mecmua ile meşgul ol· 
t ~ ~ • -..:ı ı Puşkin bunu haber al •A · ~ kt Yolda eski bir mağa başladı (Arkas. var) ıren m·· adek"-ı..ı..,_--~~... bul w kan teessüf etmeki.C'Uır er.» w• hat bır' ne•es alın•-+• !:ahıd aramaga çı ı. ' ' usa ar.ı.~AJ&~Ua unmaga .. 1 . . neşredecegı J.: ..,.._ -ı 
levkeden kuvvetlerin bir bayrağı te- Bolanda profesor ennın 



8 Sayfa 

şç·ler Fa 
ur e t t e 

Dünyanın en çetin güreşçilerile karşılaşacak olan 
pehlivanlarımıza muvaffakıyet temenni ederiz 

Az balık 
Yigoruz 

----
Balık istihlakini artbrmak 

için tedbirler alınıyor 
Tilrk.iyedc balık istihllllci öteki ba

lıkçı mcmleketlcre kıyasen azdır. En 
çok balık tutulan yer lstanbuldur. Is
tanbul halkı çok balık yt-mekle müşte· 
hirdir. Üç yıllık rakamlara nazaran İs
tanbul sularında yılda sekiz milyon ki
lo b~k. tutulmaktadır. 1936 yılında i
.e bu miktar daha fazladır. 

Karadenizin balıkçı mıntakaları, 
İzmir ve Ege Yalı boyundaki aekene 
istisna edilirse İç Anadoluda az balık 
yenmektedir. Anadolu kasabalarında 
halk ct, kümes ve av hayvanlarını ha· 
lığa tercih etmektedir. 

Halbuki köylerd"! et istihlak.i nis
beten azdır. Buralarda et yerine balık 
ikamesi mümkündür. Bu da İktısat 
Vekaletinin bu hususta yapmı~ olduğu 
yeni formüllerle kabil olacaktır. 

Güreşçiler:lmiz Ga lata rıbtımında Hükumetimiz ikinci beş senelik 

Finlfındiyada y~pacaklan millt mü-ı Ayrıca kafile reisi ~eyfi Cenab da sanayi pr?ğ~amınd.~ b.~lıkçıl_ığa mühi~ 
sabakadan sonra Isveç ve Almanyada muharri.rimize: eBu musabakalann gü- yer vcrmıştır. Önumuzdekı seneler ı
da muhtelif müsabakalar yapacak olan re.ş rtlemimiz için büyük bir fevkalade· çinde balık günleri, balık yemekleri 
güreş ekipirniz dün Köstence yolile lik olduğunu takdir etmek lazımdır. müsabakaları tertip edilecek, balık is-
Finlandıyaya hareket etmi.§tir. futbol milli takmu İngil.terede mill'i bir tihlakinin arttınlmasına çalışılacaktır. 

Milli takımın kafile reisliğini Seyfi maça davet edildiği zaman nasıl bir Kurulacak olan balık kooperatifinin 
Cenab yapacak, antrenör Pellinen de netice lde etmek mümkünse, bizim i· bu işde büyük vazifesi olacaktır. 
kafileye refakat edecektir. çin de Finlandiyada maç yapmak ayni ---· 

Gidenler: neticeye razı olmaktır• demiştir. ı 
56 kılo Kenan Galatasaray Ticaret ve zahire borsası 
61 • Yaşar Güneı Bununla beraber orada bir iki mü • 13 Şub t 937 
66 • Yusuf Aslan Günet sabaka kazanacağımızı da ümid ediyo· :.....--------------' 
72 • Saim Güneı ruz. Biz bu seyahatten mayısta Pariste ITHAL.A. T 

Plastik eşya 
yapan'ar 

Bu nevi eşya idhalabnın 
menini . istiyorlar 

Plastik eşya amillerl Avrupa malla· 
rlle rekabet edemediklerinden şikAyet· 
çidirler. Bu münasebetle Ticaret Oda
sına müracaatte bulunmU§lardır. Oda 
Sanayi şubesi piyasada tetkikat yapa· 
rak bir rapor hazırlam~tır. 
Düğme, toka, tarak, sigar ağızlığı, 

sürmelik, iskarpin tokaları, kadın şap· 
ka sfuılerl yapan bu şikAyetçilerin id· 
diaları şudur: 

c- Yeni ithalat rejiminde bunların 
mamulünün serbestçe girmesine mü • 
saade edilmiştir. Bu gibi eşya imal e -
den fabrikalar lüks eşya yapan fabri· 
kalardan olduğundan muamele vergi· 
sine tabidir. Avrupadan getirilen eş • 
yalarla bu yüzden rekabet edilema • 
mektedir. Binaenaleyh Avrupa malla
rının eski kontenjan sisteminde oldu· 
ğu gibi tekrar memnu listeye konması 
muvafıktır.• 

imalAtçıların bu iddialanna muka • 
bil bu gibi eşyanın mamulünü ithal e· 
denler de şunlan söylemektedirler: 

c- Bu gibi eşyanın lüksleri burada 
yapılamamaktadır. Bunun için ithali 
zaruridir.» 

Ticaret Odası Sanayi şubesinin ha · 
zırlamı.ş olduğu rapor bir kaç güne ka
dar Vekalete gönderilecektir. 

Tüccarlar lspanyaya yumurta 
vermiyorlar 

Yumurta sat~ları hararetli bir dev· 
79 • Adnan Galatasaray yapılacak Avrupa pmpiyonasına çok 
89 • Mustafa Güneş büyük i.stüadeler ve hazırlıklada dön-
A~ır sıklet Çoban Mehmed Gala • müş olacağız. Antren6r Pellinen cben 

Butday 180, arpa 35, çavdar 15, yapatı 67 reye ginniştir. Anadoludan az mal gel-
3/4, kepek 15, mısır 75, un 45, razmol 15, ke- mekte, iç piyasada yumurta buzhane· 
ten tohumu 48 1/4, B. peynlr 1 3/4, tıftık 5 
112, fnsulye 1 3/4, zeytın yatı 8 112, pamuk lerden çıkarılaralk satılmaktadır. Ha· tasarny herkesten fazla üınidvanm. HPzırlan· 

Takım ayın yirmi .ikisinde Finlan - dık- demiştir. 

~~~1~:ı~;r b~il~a:~~s;:~~~ı!;n~ Berlin olimpiyadınm dünya birincisi 
yapılacağı ümid edilmektedir. Yaşar büyük bir hüzün ıçinde yola 

ya~ı 21 1/3 ton. ricden finnalar yumurtalanmıza ta · 
• IHRACAT .libdirler. Yalnu tüccarlar peşin para 

Bu~day sıo 3/~ mercimek 7 114• tıttlk ile mal satmak istemektedir. Bu yüz · 
10, yapatı 231 1/4, ıo ceviz ıı 1/4 ton. Çakal den İspanyollar tarafından yapılan 
369 adet. kombinezonlu teklifler reddedilrnekte-Fedenısyon reisi vapurun hareketin· çıktığını bu müsabakalarda bir takım 

den en el güreşçilerimize muvaffaki· sebebler dotayısile layıkile hazırlana • SATIŞLAR dir. 
madığını, bununla beraber elinden gel· But:da:r ywnuşak kilosu 8 k~ 18 para- İspanyollar dahili karışıklık başlama· 

yet temenni ederek hepsinin ayn ayrı dan 6 ~ 28 paraya kndar, Bu~day sert k 
1 ellerini sıktıktan sonra bize de cTür • dıği kadar iyi derece almak için uğra· ldlosu 6 kuruş 25 paradan 6 kuruş 37 ı/2 p::ı.- dan evvel yumurtalarımı.zı ~ ça ~ • 
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-
Istanbul Borsası kapanış 

fiatları 13 .. 2 .. 1937 
PARALAR --

Alış Sa b ş 
ı Sterlln 615. 620. 
ı Dolar 123,00 126,00 

20 Fransız Fr. 114. 117, 
20 Liret 120, 125. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 
20 Drahm1 18. 2l. 
20 İsviçre Fr. 565. 575. 
20 Leva 20. 23. 
ı Fllorln 63. 66, 

!O Çek kuronu 70. 76. 
1 AVUStUl'fa Bl. 20.00 23. 
ı Mark 25. 28. 
ı zıotı 20. 23. 
ı Pengll 21, n. 

20 Lev ll, 14. 
!O Dinar 48. 52. 

Ruble 
ı İsveç kuronu so. !ll. 
1 Türk altmı 1034. ıos.s. 
ı Banknot Oa. B. 245, 246. 

ÇEKLER 

Londra 
Af.ılış 
61 .so 

Ka~ış 
619. 

Nev-YoriL 0.7926 0,79215 
Paris 17.02 16.98 
Mllft.no ' ıs,oss 1S,Ol7S 

ı Brüksel 4.7025 4.69 

ı Atina 88.42 88.2068 
Cenevre 3,47.33 S,46SO 
Botya. 64.2925 64.1~57 

Amsterdam 1.4546 1.4510 
ı Prag 22.7725 22,6775 
Viyana 4.2397 4.2294 
Madrtd 11.3525 1l.S25 
Berlin 1.9708 1.9664 
vurşova 4.1850 4.1744 
Budnpeıte. 4.S72S 4.3618 
B~ 108.34 1os.ons 
Belgrad S4.S150 S4.4910 
Yo:tohama 2.7825 2.7150 
Moskova. 24.97 25.03 
Stokholm S.l4 S.1!3l 

E SHAM 

Açılıt Kapanıt 

Anadolu ım. ~ 60 
24.40 peşin 24.40 

A. Şm. " 80 vadelt 24.40 24.40 

Bomontl - Nektar 0,00 0.00 

Aslan çlmento 00.00 00,00 

Merkez bankaaı 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I pe§in 
• • I vadell 
• • ll vadell 

Açllıt 

00.00 
22.05 
21.10 

Kap&nıf 

00.00 
22.00 
21.00 kün ruhunda meknuz olan kudret ve ia·cağını söyledi raya kadar, Afyon Ince kilosu 520 kuru§tnn, ;maktaydılar. Şimdi de aynı teklüte 

büyük meziyetin neler ibda edebile • b f b k l İç fındık kilosu 66 kuruş 20 paradan, TlfW: ,bulunulmakta ise de tüccarlarımız es • I-----T-A_H_V---LI-L--:A:---T-----11 
ceğini kestinnek herkesin haddi de • DünkU voley o musa a a arı o~lnk klloau 165 kuruştnn, Tiltık mal tllosu ki şekildeki kombinezonlara yanaşma· 1!-------=::.._-.......,_A--:-ıJ -~Ka:----1 
ğl.ldır' . Fakat nonnal vaziyette takınıı· İstanbul voleybol ajanlığı tarafın - 145 kuruştan 150 kuroşa kadar, Yapa~ Ana- ı;maktadır. Bu yüzden İspanya hükfune- Anadolu 1 pe. ~;:ı 00P~nıt dolu kilosu 62 kuruştan 71 ıruruşa kadar, Pa- . . . ta B ı ...ı_ • • 
rnızın bır iki muvaffakiyet kazanması dan hazırlanan şampiyonluk maçlan muk yatı kllosu 49 112 kuruştan 50 kuroşa tı ihtıyacı olan yumur yı u ga.~.Lbtan· • I vadell S9.1S S9.1S 
çok muhtemeldir. Eğer üç müsabaka dün Galatasaray kulübü salonunda ya· kadar, Susam yatı kilosu 54 kuruştan 155 :tu- dan tedarik etme~e b~lailllftır. • n pe. 00.00 00.00 

k Ük Im t ruşa kadar. • n va. S9.1S S9.1S kazanabilirsek ço m eınrneı bir de- pı LŞ ır. Anadolu mü. peo1 
rece le etmiş olacağız. Bu arada gü· Eyüb, Topkapıyı ıs . .-, 15-2, Hilal, TELGRAFLAR trang KL 5 K. 24 B. Uverpul: Bu~day mart ~-ıo::::il•m••mmımm••ı•w 
reşçilerımiz bize dört galibiyet müjd~ Ortaköyü 15-8, 1.5·7, 15-5, Anadolu, Londra: Mısır Laplatn şubat tahmill kor- tahmlll 100 Ubresl 8 en. 8 ı/8 Pe. Ki. 5 K. 93 _, __________ _ 

1 teri 24 ŞU. 6 pen1 Kl. 3 K. 48 S. Londra: K. s. Şlkago: Bultda:r Bartvlntor mayıs tabml-
si ver.rlerse on ar Türk tosunları ol • Davudpa~ayı 15-2, 15·7, Galatasaray, tohumu Laplata. §ubat tahmill tonu ll ater. ll BuşeU- sent- Kl.- -, Vln1pek: Buiday derhal tahm11 ıoo kilosu 153 R. mark KJ. '1'1 
dukları 'çin buna da Ş~ıyacağız• d~ Geneler Birliğini 15.1, 15.0 mağlfıb et· 7 1/2 ŞI. P. Kı. 7 K. 23 S. Anvers: Arpa Le- Manltoba mayıs tahmill BuşeU 126 S/4 sent K. 86 S., Hamburg: Fındık Iç Levan derhal 
miştir. mişlerdir. histan tubat mart talımlll ıoo t.llosu 123 B. KI. 6 K. oı s., Hamburg: Fındık Iç Giresun tahmil ıoo :tllosu 152 R. mark Ki. '17 K. s~ s. 
===~====~==-=~~~===-~~~=======-======~==~========~~==~====================-

"S · - Yüzün çok solgun, gözlerin de deta ilk evlendiğimiz zamanki o ya - bıraktım. En küçük bir heyecan duy· 
kızarmış nen var Seza dedi. bancı dargın günler yeniden başlamış muyor ve söyleyeceğini merak etmi• 

Gözlerimden ayrılmayan bakışların- gibiydi. Doktor konuşmak istedikçe yordum; elimdeki şişlerle aynıyaralu 
dan kurtulmak istiyerek başımı çevir- bens!en pek kısa cevaplar alıyordu. - Konuşalım dedim. 
dim. Ayşe yanıma yaklaşamaz olmuştu. İn- Yüzüme dikkatle baktı: 

- Nezle oluyorum galiba dedim. ce çocuk zekasi ile gözlerime gelen ye- - Bu son günlerde seni bir iarip 
Başka hiç bir şeyim yok. ni alakasızlığı, kendisine kartı aldığım iÖrüyorum Seza. 

Birdt.nb!ıc bir ateşo dokunmu -~ Şimdi artık her feyi anlıyorsun de • Sofrada Ayşe bir gevezelik etti: ihmalkar tavrı •anki sezmişti. Evin i· D udaklarımı büktUm:. 
~um gıbi elimi çenesinden çektim. El· ğil mİ) Daktorun niçin ilk zamanlar - Annem akşam sokağa çıktı da çinde ürkek ürkek dolaşıyor, yanıma - Yanılıyorsun .. 
lerim, yanlarıma cli.iştü. Bu yüzde ara· öyle gözlerime ateşle daldığını, niçin beni götürmedi, dedi. yaklaştığı zaman bir kabahat işlemit Yavaşca elini uzatıp elimi tuttu. Şit-
dığım !':eyleri çok iyi bulmu~tum. Bil- garip garip baktığını anlıyorsun değil Doktor merakla yüzüme baktı: gibi yüzümc •uçlu auçlu bakıyordu. leri alıp masaya bırakarak gülümsedh 
sen Feride .. bu çocuğun gözleri ne ka- mi) Gözlerim Gül Fatmanın gözlerine -Böyle nezleli nezleü bu yağmur· Geçen akşam salonda doktorla otu- - Yanılınıyorum Seza bugünlerde 
dar anasına benziyordu. Jri, siyah be - benzediği için 1. lu havada sokağa mı çıktın Seza? 1 ruyorduk. Ayfe yatmağa gitmi~ti. Ben o kadar değiştİn ki 1. 
beki;, pırıl pırıl gözler .. tıpkı Selim Na· Fakat Ferideciiim benim gözlerim Ayşeye sert bir nazar fırlatarak ce· elimdeki yün işe başımı cğmiş, kar - Biraz durdu. Cevap vermedilimi 
cin in tarifine benziyerek, Gül F atma • Selim Nacinin anlattığı o fena şeytani vap verdim: şımda gazete okuyan do k torun arada iÖrünce ağır *r devam etti: 
nın gözleri .. yalnız bunlar daha pek ço· bakı~lı kadın gözlerine benzemesin, hiç - Evet. sırada şüphe ve merakla üzerime çev· - Yoksa seni bilmeden gücendir-
cuk .. ~ilkinerek kendime gelmek iste- bir yer.ime o kadın benzemesin hayır Sırrı Nihat Ay~eye bakı~ıma dikkat rilen bakışlarından bu vesile ile gözle- dim mi? 
diın. Birdenbire ç,.,cnğu oracıkta bıra- istemiyorum. Istemiyorum .. h(\)'tr ha· etmişti, gülümsedi: rimi kurtarmış it işüyordum. Bir ara- Çok tabit olmaya gayret ederek e& 

kara k telaş la merdivenlere fırladı m ve yır Selim Nacinin çizdiği portreye göre - Küçük geve.zeye hemen yetiştir- lık gazetenin hışırtı ile kapandığını vap verdim: 
odam<' çıkar çıkmnz ne yaptım, biliyor belki biraz t:özlerimin biçimi onu an- di diye, kızdın galiba. Fakat bu havada duyarak, onun okumasını bilirdiğini -Çocuk musun doktor. Neden sa• 
musun ?Aynaya koştum. Aklıma gel- dırıyor başka hiç bir yerim değil. Yok- akşam üstü sokağa çıkarak dikkatsiz· anladım. Bir kaç dakika geçti, Sırn na güceneyimi 
m ;şt;. Bir gün Anenin gözlerini k en· sa Selim Naci ondan bir şeytan - lik ediyorsun. Ni bat yavaşça yerinden kalktı, yanı- Başını aalJadı: 
di göziNime benzeterek güldüğümü, ve dan bahseder gibi nefret ederek bah- Başımı tabağıma eğerek sustum. ma geldi. Başımı kaldırınağa mecbur - Sen f~rkında değilsin. Çok dur· 
o zaman Sırrı Nihadın ela gözlerinde settiği halde beni bu kadar sever miy· Gece erkenden yatmağa çıktım. Ken- oldum. Gözgöze geldik. Kaşlarını ha· gun bir halin var ve birdenbire öyle 
beliren garib tebessümü hatırlamıştım. di? disine hiç bir feY söylemeden hızla fif kaldırmış, el& gözlerini kısmış dik· değiştin ki beni hayrette bırakı}•oraull. 
Aynadtt ne gördi.ırn biliyor musun? Bir müddet yüzü koyun karyolama merdivenleri çıkışımı gören kocam ar- katle yüzüme bakıyordu. Eskiden göz- Bir kaç gün sabrettim. Belki asabi bir 
Gül r tmanın ve aşağıdaki küçüğiin uzanarak öylece hareketsiz kaldım. karndan hayretle baka kaldı. Biraz son- lerim değdikçc ruhuma ifleyen derin rahatsızlık filan diyordum. Fakat artık 
gözle-rı gibi şakaklara doğru hafif çe- So!U'a vaktin ilerlediğini dışarda kü- ra odaya geldiği zaman ben uyur gibi bir tıazla ürperdiğim bu bakışlar bu gözlerindeki mağmum mana beni kor• 
kik bir çift parlak siyah göz.. kendi çük fasılalarla vuran saat bana ihtar et· gözlerimi kapamıştım. Baş ucumda sefer üzerimde hiç bir tesir yapmadı. kutuyor. 
gözleı =mi ve asa bi !:Uursuz kahkahalar ti. Kalktım. Sürüklenir gibi gidip elimi uzun müddet durdu. Yüzümü, alnımı Beı;ıim boş mfınasız gözlerle yüzüne 
b w k d S Id 1 b k - Senin evhamın .• ogaz•mı tı a ı. onra gü üm, gü - yüzümü yıkadım. Gözlerimin kızartı· elledi. Sonra onun hafifçe içini çeke· a tığımı görünce Sr:rı Nihat bir kol· 
dü Ö ı "Id"' k' .. 1 · d k EIJerimi bırakarak ayağa kalktı: m. Ye gu •.ım ı goz erım en yaş sını gideren hafif bir makyaj yaptım. rek soyunmak için uzaktaştığını duy· tuk çe erek yanıma oturdu, elimdeki 
geldi ve ağlamıya başladım. Bir çokta Doktor geldiği zaman kabil olduğu dum. örgüyü i,aret ederek: - Evham değilsenin bir derdin var. 
ağladıktan sonra göğsümün üzerinde· kadar tabii görünmeye çalışıyordum. O geceden sonra Sırrı Nihadın hay- - Biraz bırak ta konutalım Seza Bir şey hatırlamıf gibi eüni alnın • 
ki taş gibi ağır şeyin kalktığın ı, hafifle· Fakat o bende bir şeyler olduğunu aez- reti günden güne arttı. Elimde olmadan dedi. dan "eçirerek yüztime baktı: 
diğimi hissettim. di: ona karşı soğuk bir tavır almıttım. A· Yavaşca öri\iyU yanımdaki maaaya (Arkası varJ. 



SON POST~ 

Ittihad oe Terakk/de on sene t----------. ( Hlk8g6 
- On ikinci kısım No. 9 - ı Bulmacazede 

• • 

Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen ~ 
1ti1af 
seferler le 

ev e erini Hindis ana Yapılacak 
meşgul etmek en müsait 
bir harp şekli idi 

~--------~---------------------------------------J Çeviren: İsmet Hulusi 
Ben cY..at - Kab inşaat müessesesi-~ Tramvaya bindim. Tramvayda da d;_ 

nin sabık muhasebecisiyim. Uhak mu- şündüm.. kondüktörü itip dürtmesi 
hasebed!i de gene ben olurdum ama 
ne çare ki b~ıma bir kaza geldi. Ve 
müesseseden kapı dışan edildim. Ba -
şıma gelen kazayı merak edenler o • 
lur .. hakkımda kim bilir neler düşü -
nürler: 

- Muhasebeciydl, derler, muhak -
kak bir muhasebe oyunu yapmış, ziro-
metine para geçinniştir. İş meydana 
çıkınca da pasaportunu eline vermiş -
ler. 

HfışA, böyle bir şey yapmış değilim, 
bcceriksizliğimden dolayı da atılma -
dım. Bende hiç beceriksiz adam hali 
var mı? 
Atılmarnın sebebi büsbütün ba~ka .. 

anlatayım da bari başıma geleni bil -
miye.n kalmasın! ... 

Ben bulmaca meraklısıyım. Bulma-

yanımdaki adamın nasırıma basrnasıJ 
ön tarafta ayakta duran güzel sarışın 
beni düşünmemden alıkoyamadılar. 
Nihayet çalıştığun müesseseye gir " 
dirn. 

Girer girmez haber verdiler. 
- Patron seni bekliyor. 
Dosdoğru patronun yanına çıktım.~ 

patron odasında yalnız değildi. Yanın 4 
da, o zamana kadar hiç görmediğim bri 
yabancı vardı. Yabancının yüzüne bak' 
tım. Çirkin, basık suratlı idi. Patron o 
nu bana tanıttı: 

- Yeni ortağım. 
Beni de ona tanıtmak üzere idi; b:r -

denbire aklıma bir şey geldi, yüzlım 
güldü. Sevincimden adeta zıp zıp zıph
yacaktım. 

-Buldum! 
Dedim, patronun yeni ortağının ) i: 

züne baka bak.ı. 

Yarınki nushamazdı : - İşte ta ken • 
disi. 

f 
Diye bağırdım. 

"La ontaine, e dair Patron da yeni 

Çeviren: - Faik Beremen 
ortak da şaşırmış
lardı. Patron: 

-Ya, muha • 
sebeci demek bi· 

liyorsun. 

Dedi, yeni ortağın yüzüne baktım: 
- Tabii bi1iyorurn .. cBuldok» • 
-Ne dediııiz? 
- Ne diyeceğim: Buldok! 
- Muhasebeci, seni terbiyeye davet 

ediyorum. 

O zaman aklım başıma geldi. Aklın1 
başıma geldi.. ama iş işden geçmişti. 

Ben; bulmaca merakımı, gazetede 
gördüğüm altı harfli köpek cinsini dü -
şündüğümü, onu bulduğum için sev n· 
diğimi, buldak demekten başka mak
sadım olmadığını anlatamadan sene • 
lerdir çalıştığım müesseseden kapı d!· 
şarı edildim. Ve i~te bu yüzden şimdi, 
cKat _ Kab inşaat müessesesinin hi -
hık muhasebecisi değil sabık mu -
hasebecisiyim. Bulmaca ile uğraş • 
mamıya töbc ettim, töbe ettim ama ni
ye yarar ki geç kalmışım. Bir bulmaca· 
zede olarak elim böğrümde, işsiz güç -
süz kaldım. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Eksiitme Komisyonundan: 

1 - Anadolu kavağıncia aabık sahil aıhhiye merkezi binalannın tamiri 
açık ekailtmeye konulmuttur. K~if bedeli 1667 lira 50 kuruttur. 

2 - Bu ite ait tartname tunlardır. 
A - İdari t~ntname 

B - Fenni tartname 
3 - lstekliler- bu ~ame ve evrakını parasız olarak Istanbul ~anı 

Sahil Sıhhiye merkezi levazımmdan alabilirler. 

4- Eksiitme 2/Mart/1937 Salı günü saat 14 de GalatadaKara Mustafa 
p~a 10kağında mezkiar merkez salın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

5 - Eksiltmeğe girec:eklerin 125 lira lO kuru~ muvakkat teminat parası 

ile en az 3000 liralık bu gibi ~ler yaptıklanna dair bir ehliyet ve
aikuı göstermesi fU!br. (860) 

Devlet Basımevi Direktör lüğünden: 
Nev'i Mikdan Muharrmen bedeli M. Teminatı 

Hurufat ve Anterlin 1490 kilo 1000 lira 14~,5 lira 
Ihaleden bathyarak yarısı yedi günJ kıdanı on beş gün sonunda lama -

men Betnmevimize teslim edilmek tartile acele olarak pazariılda satın alı

nacak hurufat ve anterimler için 17/2/937 Çartamba günü saat on b~te 
iıteklilerin idare komiayonumu.m gelmeleri. 

Hazırlık yapılmak üzere harf numunelerimizi dileyenler timdiden ala -
bilirler. ~ S...ıoevimiz.den parasız olarak verilir. H870n 

(Artuı ftl') 
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151 num~ral1 şehit 
fa ciasına • kanşan aşk macerası) 

Yazma 'A. R. 

Bahriye Nazırı raporu aldıktan sonra son sözünü 
söylemişti: " Ertuğrul sefere çıkabilir.,. 

Muayene heyetinin bu talebi kartı- rİyaset ettiği bir heyet tarafından: ma
Jında, bahriye nazmnın aklına, en ov- kino ve kazanlarda, bu itde cidden 
vel Harti bey gelmişti: mütehassis olan fabrikalar müdürü A

- Kendisi, muktedir çarhçıdır. Ye- rif P&f&nın refak.atinde diğer bir hey
hi vapurların makinesi, acemi ellerde et tarafından, inceden incoye tetkik 
~ırpalanmadan, o teslim alsın. odilmitti. Bu muayene ve tetkikten 
Demişti. sonra her iki heyet birlefiDit: 
Şunu da ilave etmek lazımdır Jd; [Ertuğrul fnkateyni hümayununun 
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Yazan : Celil Cengiz 

Tanis dişleri dökülmüş Timsahın Mabud 
olduğuna da kani idi, ona taze çörek ve 

kızarmış balıklar ikram ederdi 
bahriye nazırı , Harti beyi Japonya se- tamiratı miikemmelen icra ve nevakıaı Bu suretle ceset yetmit gün tan seyretmektirl Mabut (Oziris) i kardeti (Set) öl" 
ferine göndermek fikrinde değildi. da kimilen ilcmal edilmi,tir. Gemi; soda içinde bırakılır, sodadan çıkarıl- Hükümdar, bab:ın ıçın yaptırdığı dürmüştü. Set, geceler rolbudu idi. 
Çünkü; Harti bey Türk bahriyesinin bu halile, iki üç sene imtidat edecek dıktan sonra, içindeki mayi akıtılır, bu· mabedin kapısı üstüne tu kitabeyi as - Oziris sabahleyin bütün dünyayı nura 
hizmetine girmiş olmakla beraber, In- bir sefere tahammül edebilir] diye, bir nunla beraber barsaklar da erimit ola- tırınıştı: garkederken, kardeşi gözden kaybola" 
giliz tebaası idi. Nazır Hüsnü paf& ise rapor vermitlerdi. rak dışarıya çıkardı. Soda bedenin içi· <cSesini ku~aklarım İfidiyor. Her feyi/rak meçhul bir alemde hükümran olur" 
bu seferin bütün şerefini, yalnız Tlirk Bahriye nazın bu raporu derhal aa- ni temizlediği için, cesette kemik ile gören gözlerınle bana baktı~ını görü .. du. Geceler mabudu, kardeşinin bu ih· 
bahriyelilerine kazandırmak fikrinde raya göndermif .. ve, son sözün ii aöy~ deriden başka bir teY kalmazdı. y'orum ı Uyan babacığlm ve başını se- tişam ve şaşaasını çekemiyordu. Bir 
idi. Buna binaen: Harti beyi, suya aa- lemİftİ: Bu ameliyattan sonra mumyacı ce· maya kaldırı Sana muhafızlık eden oğ- gün hile ile (Oziris)i öldürdü. O P" 

buna dokunmıyacak bir ~ekilde Ertuğ~ - Ertuğrul, se fe re çıkabilir. sed i sarıp sahibine verirdi. lun u her gün kapında göreceksin ı Her man Ozirisin zevcesi saçlarıni yolarak 
ruldan uzaklaştırmak fırsatının zuhu ~ · * Üçüncü nevi mumya çok basitti. gün mis kokulu ı:ıarap kaaelerini elimle kendisini yerden yere atmıt; ııfuılercet' 
runa, ayrıca bir memnuniyet hisset - Ortalı.k kararmıttı. Bonu ancak fıkara ölülerine tetbik e- do!duruyorum .. ı Her gün sana taze yo· ayl~rca, senelerce ağlamıttı. (Nil} her 
mişti. Suat, elindeki kitabı kapadı. Yani n- Clerlerdi. Cesede yalnız bir ma yi akıtı- mekıer ve zarif elbiseler takdim ediyo- aene (İzis )in göz yatlarından COf8l ve 

Bahriye nazırı, böyle düşünmekte daki etajerin üzerine bıraktı. Pencere- lıp gene yetmif gün aodada bırakılır ve rum .. 1 Senin huzurunda bir mabuda taşard ı. 
haksız değildi . Nitekim Harti bey o ra- nin önünde duran, ve elindeki bir tavuk karnı deşilmeden aarılaralc iade edilir- ibadet eder gibi eğiliyorumh) Mısırlılar (lzis) in göz yqlarına 
poru verir vermez yüksek rütbeli ma- tüyü ile sıgara ağızlığını temizlemekle di. Bu nevi mumyalar diğerlerine nis- tahammül edemiyorlardı. Oziriain oğ· 
kin e zabitleri arasında büyük bir h id- meşgul olan babasına baktı. Konut • be ten ucuz yapılırdı. Tanis dişleri dökülmüt ve ınsana lu na yalvardılar: «Babanın intikanll" 
det ve infial başgöstermiş: mağa başladı: Mı .. ırlılarm mumyaya ehemmiyet çok alışmış olan ihtiyar bir timaahın nı almakta neden gecikiyoraun)» de.-

- Harti; bu raporu, kendi hükQ • - Baba!.·· ,.·eri~l~rinin bir ba.,kt> sebebi de şu idi: mabud olduğuna da kanidi. Hüküm - diler. Genç mabut (Horüs) bir aqanı 
metinin ilhamile verdi. Maksat; Ingil- - A, canım)··· B:r ölünün mumyalanmış cesedi ha • d arın bu kanaatini rahipler de takviye ufuklara zulmet çöktüğü uınan, ba• 
tere siyasetine uygun gelmeyen bu - Kuzum, Ertuğrul meseleııi ne yntta olduğu gib!, yiyip içmeğe, giy - etmişlerdi. basının katilini yakaladı, öldürdü ve 
Hint ve japon seferini akim bırakmak. olduL rneğe ihtiyaç hissed,.rd ı. Ruh cesedi Tanis, haftada iki geco, aalı ve per· bu suret1e annesinin göz yatlannı din· 

Dıye bir takım sözler ve ittihamlar - Valiahi bilmem, kızım. Galiba, yoklamağa geldiği uman bu ihtiyaçlar şembe geceleri, güneş battıktan aonra dirrneğe muvaffak oldu. 
yük dmişti. daha hala dedi kod. u içinde yuvarlanıp tatmin edilebilmesi için ölünün ya - Nil boyuna gider, oradaki ihtiyar tim- Mısırda, en katı yürekli erkekler bi~ * gidiyor. nına her gün yiyecek, içecek koyar - sahını bulur, ve ona taze çörekler, kı· le, bir kadının göz yaşiarına tahammül 

Bir taraftan bu dedikodular, jurnal· İskeleden Büyükadaya hareket eden !ardı. zarmı~ balıklar ikram ederdi. edemezler, ona acarlar vo derdine çare 
ler ve ittihamlar birbirini takip eder • vapurun uzun düdük seai, akşamın F akirler. üçüncü tekilde mumyala • Timsaha bu yiyecekleri bir rahip ve- bulmağa çalışırlardı. 
ken; diğer tara ftan da (Ertuğrul) un karanlığı içinde, uzun akisler yapmıt· dılc!a .. ı ölülerini kum altına gömme - rirdi. Timsah kendi kendına yiyemez· Halk (Amon)u da en büyük mabut 
tamirine ve noksanlannın ikmaline tı. ğe rrıecbur olurlardı. Ev ve oda gib; di. Iki hassa askeri tirnsalun ağzını a· olarak tanır ve tapardı. ( Mabutlar 
ehemmiyet verilmişti. Suat, ayağa kalkıp dalgın dalaın mükellef ve müzeyyen mezarlcır yap- çarlar verahip m:rasimle bu yemekleri mabudu) Amon yerde ve gökte ne it• 

Harti Beyin verdiği raporun mün· pencereden bakarken mırıldanmı,tı: tı~mc.k büyük servet ve paraya mütc • yavaf yavaş tirnsahan afızına bo~altır - terse olurdu. 
Cierecatı, hiç bir esas ve hakikate müs- - Dayım da ortada. yok.. Gelmiyeli, vcıkkıhı. dı. Abideler üzerine (Amon)nun res· 
ten it olmadığı. bahriye nezareti kazan· tam altı gün oldu. Annem de merak Zenginler ölülerine ba,lı ba,ına bir Yemeklerden sonra timsahın ağzt mi yapıldığı zaman mavi renkle göste.o 
ca hasısı Osman ağa (paşa) tarafından edip duruyor··· O, gelseydi .. herhal - ikametgah denecek kadar mükemmel te~rar açılır ve şarapla kan,ık bir kase rilirdi. Mabudun başına iki büyük tüy 
verilı-n müteaddit raporlarla ispat e - de . .. ve muazzam meslcenler yaptırırlardı. bal şerheti dökülürdü. Timsah bir yapılır, elinde manevi kudretler sahibi 
dilmi, .. netice Abdülhamide bildiril - Suat, sözünü tamamlayamamıftı. Birinci hükümdCir (Menes) zamanın • müddet sonra şarabın teairile sersemle~ olduğunu ifade eden Alametler bulun• 
mişti. Kapı çalınmıştı. da yapılan ilk büyük ehram mumya - şir ve tahilde uzanıp kalırdı. durulurdu. 

Fakat Abdülhamit, buna da kanaat Suat; bir yayla sıçramıt aibi, yerin- lar:a dolduktan sonra zenginler kendi Bazan sıcak havalarda, midesine dö- Yukarı Mısırın en büyük mibudu 
getirmemişti... Mabeyin başkitabeti den fırlamıftl. öHi!eri için ehramlar inşa ettirmeğe külen tarap, hayvanın hararetini arttı- Amon idi. Tanis devrinde Amon ma-
tara f. ndan bahriye nezaretine gönde- . • - Hah .. dayım.. onun çalıfı ... başlamışlardı. rır, tekrar suya dalıp .kaybolurdu. bedi çok zenginleşmitti. Harplerden 
rtlen son tezkerede aynen şu satırlar Ke~ke Allahtan, başka bir fey i.tesey- Menesin ahfadı, ölülerini ehramlar· Hükümdar bu vazayet kartısında te- l b""t"" · A ~L-..ı.: • a ınan u un ganaım mon miiiDCWn .. 
mevcut idi: dim. da defnetmeyi dini ve mukaddes bir essür,ünü gizliyemez ve ailamaja bat· getirilir, bunlardan çok ~ bir kısmı 

[ ... Asrı mehikanede, birinci defa o- Diye bağırarak merdiveno atılmıftl· vazife bilirlerdi. Bunun için zaman za- lardı h k h · b ,_led"lirdi' · ü ürodar azinesıne a&. ı • 
larak Hint denizlerine gönderilecek A,ağıda, tatlıkta: Hacer hanımla man etraftalci kabilelerle harbederek Timsah neden sahilde iatirahat et • 

k Amon için kanını dökmiyen bir fert bir sefinenin; hüdane erde; yarı yol- besleme Aytenin seslerinin arasında, elde ettikleri ganimeti bu makaadın hu· memi"ti? 
T tasavvur edilemezdi. 

<la kalması yaı'uağyara karşı pek ayıp Mustafa Beyin çatlak ve pürüzlü aesi, sulüne sarfederler ve ehramın inşası Niçin suya dalıp kay~lmuştu) (Amon) mabedi rahipleri Mıaıınn 
ve çirkin bir şey olacağından, biavnil- gültinç bir ahenkle yükselmiye batla· için şehre binlerce esir getirirler, bu Rahipler, 6msahın hükümdara muğ- . . l d 
lah i taala şanı maali nişanı saltanata mıfh. esirleri senelerce çalıttırırlardı . ber olduğunu söylerlerdi. Hükümdar enHzelnkgın ıns~n arıy I a. d S . . 
seni) eye muvafık surette tehlikesizce Eygaziüileeeeeer Sihirbaz Katuma'nın bir sualine, Fi· timsaha yaranmak ve kusurlarını af- a • .~on. zam~~ ar a, unyenın 
azimet ve avdet edebilmek üzere ya, Yol göründüüüüU. u.vun Tania: f . k . . d·w ·yareti"nd d h kızgın çallerınde duşmanla çarpıprak 

ettırme ıçın, ıger z:ı e a a .. .. 1 · · 1 
diğer münasip bir seEinenin tehiyc ve Gene ga.arüip ıeeeecime. •• - Bizim ölülerden mukaddea hiç nefis yemekler ve mia kokulu ferbetler M~sıra. buyuk servet er ge~trmlf er, 
ihzarı, veyahut mezkur fırkateynin Suat, daha tatlıia ayak basmadan, bir "~eyimiz yoktur • demitti •. Egwer .k ed d" mabedın ambarlarını kıymetlı pııa .. 

ba Y ı ram er ı. . I d ld I d 
sureti mükemmele ve muntazamede ğırmıttı: hayatta iyi eserler bırakarak ölen bir Timsah bir ak~am, htikümdar tara • ım e o urmuş ar ı. 
lerayı tamiri, iradei hilafetpenahi ik- -Ne oluyor, dayıL Yoksa... kimsenin cesedini nefis yemekler, mis fıııdan kendisine ikram edilen nefis ye· (Arkası var) 
tizas ndan olmakla ..• ] - Gidiyoru~. kızım.. ııidiyoruz. · · kokulu şaraplar ve zarif elbiseler le mu- rnekleri yemeksizin sahilden au ya dal- _ ....................................... . 

B hriye nazırı Hasan Hüsnü pafa helallaşmaya geldim. hafaza etmezsek, yarın (Oziris) in hu- mıştı. IRA 11)~0 
başkitabetten bu tezkereyi alır almaz, -Yalan, vanahi... zuruna gittiğimiz zaman, kırk iki ma- ETtesi akşam Tania timsahın kulak· U ~ 
gemiyi son defa olarak bir daha. mua- Hacer Hanım, entarisinfn koliarına buda karşı kendımızİ nasıl müdafaa e- larmatakılmak içın gayet kıymetli hal· 
yen e ettirmişti... Tek ne, (bahriye in- göz yaşlarını silerken, bumunu çeke deb;liriz? Ben öldükten sonra hiç bir kalar getirmişti. 
şaiye kısmı müdürü, Hüsnü Paşa}nın çeke sözün arasına girmifti: zaman mabutla.rm ııazabına uğramak Bu halkalar timsahın kulaklarına me- BugUnkü Progr&IB 

- ·-- - Yemin etme kız .. niye yalan söy- ve bir yılan şekl:no girip mahvolma k rasimle takılmıştı. U • Şubat - 1937 • Pazar 

rBi:r Doktorun lesin ... Çekil fU tarafa da, adamca~ız istemem. Benim yegane emelim, öl - Buradan başka her şehrin kendisine IsTANBUL 
' d··ı k dd b" t b h dı Öfle neşriyatı: 

Gu
··nlu··k rahat rahat ayaklarını çıkarsm. u."'-ten sonra mu a es ır amaca mahsus mukaddes ir ayvanı var . 12.30 : Plakla Türk mu~iklsl 12.50: Bandı~. 

· .Pazar Mustafa Bey, bağları llstiklf fotin- şeklme girerek tekrar yaşcımak. ve Üzi- Bu hayvanlardan bazılan bütiin Mıaır 13: Beyo~lu Halkevl temsU kolu taralından 
Notlarindan (*) leri çekmiş çıkarmtf .. Aytenin çevirdi- risin aofrasında oturup dünyayı uzak- halkı tarafından takdis edilirdi. Bun- bir komedi. 13.30: Muhtellt plik nlfdıatı. 

t-----------...;....;...._--1 ği mercan terliklerini ayaklarana ge - _ .... _. - lar büyük bir ihtimam ve dikkatle bü- ::fo~ :O.e;;!i:t::.uzl~l· Ambasadörden na-
Sinozifler çirmi,ti. r . -, yütülür, beslenir, her giln latif koku- kU. 19.30: Konternnı. : Selim Bırn Tarean.IO: 

Grlp ve şiddetli burun nezlelerl salgını 
oldugu zamanlar bunların bir 1hUlltı 

olarak sinozitler sık sık görülmektedir. 
Sinozitler kaş üı.erJnde şiddetli a~rllar 

burundan akan ve müteınadlyen bir çok 
rnc.ıdill kirleten sarı cerahatll itrazat ve 
ha:.tfı koku lle başlar ve devam eder. Ateş 
dahi yap:ı.r. Bu ateş bazan şiddetli bazan 
de !nsi slnsl 37 .S üzerinde harıt hatit 
de\ ın eder. 

S .)zlUer teşh!ş edllmezse oldukça mü
him lhtliA.tlar yapar. Amellyatn kadar 
glden slnozltler çoktur. Hele kq üzerin
de ameliyat yapılmağa mecburlyet hasıl 
olur)a tena bir çöküntü nedbesl blrakır. 
Ne~leden sonra devamlı olarak ba4 at

rısı ve burun ifrazatı görülürse hemen. 
bir &lnozlt olmak lhttmallnl nazarı dlk
katt• larak doktora müracaat etmelidir. 

- Allah aşkına, dofıru aöyle dayı.. Nöbelcl lu sularla yıkanır ve ölünce mumya. Müzeyyen ve arkadaşları taratından '1'11rll 
h· "d" lar .. ld""k musikisi ve halk şarkılar~. 20.SO: öm• Rıza 

sa ı ııı ıyor muaunuz).. Eczaneler lanırdı. Hayvan mabut o u ten taratından Arabca söyıev. 2u 5: Belma ,.. 
- Gidiyoruz, kızım. sonra kendilerine yiyecek ve içecek arkada•ları tarafın:ian Türk muslld.!l" batıı: Bu rece nöltetçl olali ec:ı:aneler 'unlar- -s 
- Ne zaman, dayı), dır: hediyeler takdim edilir, nefia taraph tarkıları: Saat Ayarı. 21 ·16: Orkestra.. ll.lO: 
- Kızım .. acelen ne)., Çuvaldan İstanbul clhetındeldler; ııerbetler götürülürdü. Ajans ve borsa haberleri. 22·30: PJ.lkla eoıo-

. • • (C Y lar, opera ve operet parçaları. 
boşaltır gibi llkırdı edilir miL Hele Aksarayda: (Sarım>, Beyazı.~e : e - Mabut (Harmakis) in timsali olan y ar 1 n k t P ro • ra • 

mU>, Fenerde: (Htısamettin>, Şehreml -
dur. Şöyle bir soluk alayım .•• Evvela, nlnde: (Hamdl), Karagüınrlit.te: (Fuat), (Ebülhevil) insan başlı bir aslan şelt- ISTANBUL 
aı bakalım. Şu, senin. Bamatyada: <Erotuoa>, Şehzadeba~ında: linde temsil edilmişti. Mabut (Horüs) ötıe nqrlyatı: 

<İ. Hallll, Eyüpto: (Hikınet Atlamaz), d h" b" b 1 1 _ı. ·· t T 12.30: Pllk.la Türlı: mu.att1sl. lJ.M: aa-.. .. 
- Bu ne, bu dayı)., Emlno~nünde·. (Ballh Ne"atl), Kl'"likpa- a ı ır atmaca aş ı o araa. gos en ır-

" ~ d dla. 13.05 Muhtelif plllı: ne1rlJ&b.. 
- Saç ilacı. zarda: (Yorgl), Alemdarda: (Eşref Nq'- i. 

M b (ı · ) • Akşam neşriyatı: 
_ Ne olacalt).. et), Baltırk.öyünde: <HillU. a ut Ozirusun zevceai zıs ın 18,30: Plakla dans musiklst. 19,30: Qocuk-

- Ne olacaltL Batına aürecehin... ~~r:.u c:::ı:;~e;~anzuk.), Daire- timsali do inek başlı bir kadın idi. ıara masal: i . oallpArc~n. 20: Rıfat ft ar-
K f b"" ı lak k 1 k d x.u de·. (Güne•), ·To ..... ularda: (Sporldla), Mısırda matem aünlerindo bütün kadaşları taratından Turk. musllı:ilıl ft halk a an oy e ca.scav a aca ea v l'Y ıaı n 20 30 · Öıuer Rıza tarafından arapça 
al.. Baksana .• hummadan kalkah iki Tak.stmde: (Nlzamettlnl, Tarlabatında: kadınlar (lzia) gibi feryat ederek ai· :;ıe: 2o,4s: Safiye •• arkadaolan taratm-
buçuk ay oldu. Daha. bir arpa boyu bi- (Nihat)' Şl.şllde: (Halk.)' Beolktatta: <Bil- larlardı. . dan Türk musikisl ve halk tarkılan: Saat 

leyman recep), b tl t dram ıa.u ta t•> B• notlarakesip saklarmız. rabat le aaçın çıkmadı. Gemi miçolarana ben- Botazlçl va adalarda: Ma ut (Oziria) öldüiii ve aemadan ayan. 21,15 Şehir ya roa.u -
bir albüme J&p"tınp koDebiyon yapmıa. ü ö 9 d lt . ik I ... . i ratmdan La. Bohem. 22,10. Ajana ft borsa ziyorsun ..• AI bakalım, hemfire .. bu stüdarda: ( mer Kenan), arıyer e: yer a ına ınt a ettıııı zaman zevcee h&berlerl ve ertesl günün programı. ıuo: 
Sıkıota umanınazda bıa nottar lttr doıı:tv da eenin... (Nuri), Bilyübdld&: (Şinut Rıza), Her• lzis yer yüzünde yalnız ve lıimayeeiz Plü:la ICliolar. Opera."' operet parga~an. 13: 

ı...;rf:.....b.-...im.:.cla-dı ... n_aaa_r_e_&lfe_•_uır_. ____ --:1 (Al'kuı var) beUde: (Halk). ka1mıttı. San. 
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'' o Al os a ,, nın 
Surıye melrtupları 

(Baş tarafı ı inci sayfada) ı nu da SÖ)lemeliyim ki bu nevi hare -
~?e~i bu.dur, ~u halde Arab vatanı ketler karşısında Türkiye hiç mütees
k:·ldıd cdılıyor demektır ... İşte, hü - sir olmaksızın, sabır ve sükfınette de-U: er~. budm! varn etmelidir. Aclani, Türkiyenin, 
de u .~u.kme vasıl olmak için elierin - yukanda da bahsettiğim emellerini sa· 
'lür turlu. türlü deliller gösteriyorlar: yıp dökerken bunlara cSuriye haya -

0 
kı~c~ın Sancak işinde tuttuğu yol, 1 tının en büyük !aciası!» diyor. Dün ba

~Un ~s~ıkbale aid projelerini güster- · na bundan bahseden bir Suriyeli dost: 
ıç· k ıtıbarile Suriyelıler ve Arablar - Subhanallah~ dedi~ sanki Suriye· 
F ~ m~mnuniyetle karşılanmalıdır. nin hayatında bugünkü halinden daha 
b~ at, ış bununla kalmıyor. Türkiye, bü) ük bir facia olurmuş gibi, bu adam 
~r takım Suriye şehirlerinde ) eni ye- da bundan bahsediyor. 
S ~onsolosluklar ihdas etmek istiyor. Bununla beraber ordu yapmak lU • 

0;ırıye ötedenberi Aralılığın merkezi zumu etrafındaki propaganda devam 
ır:a~ te.lakki edilinektc alduğu için edip gidiyor. Henüz ortada kara ordu· 
!'ek kıyenın Suriye içinde bu gibi ha • su yokken hava ordusu yapmaya kal -
b-~tlere başlaması, onun Aralılığa kan, fakat para verecek kimse bula • ;ll olan fikir ve emellerini göster - mıyan gazete, şimdi de Efganistanı mi
d'ek itibarile çok dikkate değer bir ha- sal göstererek diyor ki: 
~ irniş!. cEfganistanda bir hava filosu yap -

t U delıllerle bu hükümleri verdik - mak için iane toplanınağa başlandı ve 
t~ sonra yapılacak şey malfımdur: Bü- bir kaç hafta içinde elli tayyare abcak 
lan Arablar birleşrneli, icabında va - iane yekunu vücude geldi. Acaba biz 
\u larını müdafaa için a ralarında bir de Efganhlar kadar da harniyet yok 
l.{RV-~et birliği vücude getirmelidir. mu?» 
•b;~ El'

1
aclani, Elkays gazetesinde Bütün bu gayretler boşadır. Tayyare 

ÖbU gun .. skenderun, yarın Halep. ianesine kimse alakadar olmuyor. Tay
au-/ gun Şam ve sonra da Mı - yare ianesi? Ordu? Bütün bunlar ki • 
la ·• serlevhası altında, büyük yazılar- min için? Orta yerde bu namı · tama • 
ga ııeşr~ttiği bir makalede, bir Türk men temsil edebilen müstakil bir Su-

zetesınin cdaima düşün fakat hiç bir riye devleti mevcud olmadan tayyare 
~an söyleme• mealindeki darbı me- filosu vücude getirrnek Suriyeye ne 
}' li hatırlatmasından bahsederek di • fayda verebilir? Halk bunu pekAla bil
~ ki: Görüyorsunuz ya bu sözler diği için bu işe lakayd kalmakta adeta 
kntıkl~rin İskenderun hak.kındak: ha- ittifak etmiş gibidir. 
r fıkirlerini .gösterir. Siyasi zaru • * 
ı etlerin icabile şimdilik süktit ediyor- Şamtrablusu etrafındaki dedikodu 
ar .fak 

l' ' at tıpkı Fransızlann Alsas Lo- büyümektedir. Suriyeliler Humusu is· d: hakkında vaktile sükut etmiş ol • tiyorlar. cŞamtrab1usunun Lübnana 
lan gibi. verilmesi bir zulüm, bir haksızlık ese· * ridir» diyorlar. Lübnanlılar da buna 

or~Uri~e ve Arab memleketleri birer mukabil, Yafanın Lübnana ilhakını is
d 

1
U ~cude getirmeliymişler. Bu or - tiyorlar. İstiyen istiyene! Lübnanhlar 

b u ar, ıcabmda Türkiyenin ve yahud diyorlar ki: c Biz Trablusu venneyız!:ıı 
~§ka herhangi bir milletin Arablığa Suriyeliler de diyorlar ki: cSiz bize 

1 tşı vaki olacak taarruzlarını def için Trablusu vermezsiniz amma Trablus • 
e eı~ Vermeliymişler. lular da bize gelirler!• Bu, Suriyelile
e<J.ı:ırn tasrruz ediyor? Kime taarruz rin bizden aldıklannı Lübnanlllara sat
rı:s'Yor? Bunu bilen yoktur. Bu ku- maları gibi bir şey oluyor. 
1ıı~ıkı ınücahidlere vazılacak büyük * 
~ı:ıar lb.ını w 

~ i r dır; onlar da yazıyorlar. 
ordu p ıdat bir siyaset fikri, ellerinde 
sanı nun henüz elifi bulunınıyan in -
ask a~ın, asırlardanberi unutulmuş bir 
rna~r kudret ve kabiliyeti canlandır
ko an evvel, Türkiye gibi kuvvetli bir 
nı Ynşuyu gücendirecek yazılar yazma· 
ta:i'ı iktıza ettirdiği halde buradaki 
t k ısu ~asyonalistlerinin bu yolda ha· 
g~ ~tlerıne ben bir nevi provokasyon 

Zile bakınakta haklıyım. Hemen şu· 

Suriye heyeti Parise vasıl olmuş bu
lunmakla beraber oradan henüz bir 
haber gelmemiştir. Herhalde bu heyet 
Fransa ile bir hayli münazaa çıkaracak 
ve yahud, hiç değilse, çıkarmış görü -
necektir. Bunun için teferruatın tan -
ziıni işinde Türkiyenin karşısına bir 
takım meselelerin çıkması mümkün • 
dür. Burada büyük bir Suriye dostu o· 
larak gösterilen M. Vieno bakalım bi -
zim Hariciyemizi çok yoracak mı? 

'fürk - İtalyan dos~Tuğu Akdeniz sulhu 
için her noktadan kıymetlidir, 
(Baş tarafı 1 im:i snyfat'la) Giornale d'ltalia, adaların hiç kim-

Milanoda çıkan Ambrossiano ga- seye müteveccih bir vazifesi olmadı
~ete · d' sı ıyor ki: ğını tasrih ile Akdeniz havasının fay-
b' ((ltalya Türkleri sağlam ve mağrur dasız 'üphelerden temizlenmesini ve 

ır .millet olarak tanır. Atatürk gibi bir halyanın Türkiye hakkındaki siyaseti
telin idaresinde Türkiye aleme hayret ni 1928 siyasetinin aynı olduğuna 
~~ren bir hayatiyet göstermiştir. Tür- Türkiyenin kani olmasını istiyor. Ga· 
t~y~.i~. Akdenizdeki nüfuz~ mün~~a- zete diyor ki: .. 

. &oturmez, İtalya Akdenızde dıger «Türk • lta1yan munasebatı aür'at-
~ılletlerin menfaatine <lokunmağı as- le düzelmiştir. Milano mülakatı bunun 
da düşünmemiştir. Türkiye - halya bir delilidir. Akdeniz milletlerinin mü
ostluğunun Akdeniz sulhu için her nasebatındaki tekemmül Avrupa niza

lloktadan kıymetli olduğu aşikardır.)) mını takviye eder, bunu temin husu .. 
\i. M ilanoda çıkan Sera gazetesi diyor su nda her millet kendi uhdesine düşen 

· mes'uliyeti takdir etmelidir. Türkiye-
<ıMilano mülakatı ile Türkiye - 1- nin hak ve menfaatlerini müdafaada 

talya t 'k' · · · ll · I T ı_ h eşn ı mesaısının teme en atı - büyük şuur gösteren üu. ükumeti 
tn.ıftlr. halyaya Anadoluda emeller adamlarında bu mes'uliyet hissinin bu
atfederek iki mem1eket arasına ni fak lunduğu şüphesizdir .)> \ \ .S: ..ı b 0 -\-

~~tnağa çalışan ecnebi propagandası· ';:) (\ \ 
11~ İürklerin inanmadıklarını memnu- ltalya Kralmin lorunu } 
111Yetle tesbit ediyoruz.,, R ] •ı (AA ) D" ~ oma cJ • • - un saat 

"e ~~~.P~ gazet~i, ~tim~t. :-_adakat ] 4,05 de doğan ~eıi~htın. oğluna Vi c· 
ta) ausnunı~:te mu~t~n_ıt bır Tur~ - ~- tor - Emmanuelı~mı verılmi~ir. Ken

. ~ n teşrıkı mesaısının ehemmıyetı- diei Napali prensı ünvanını alacaktır. 
ll ı ııah etmektedir. Gazete diyor ki: Bu münasebetle bütün halyada 
h 'c<A~denizdeki adalarımız Anadolu şenlikler yapılacaktır. Napolide sara.

: ~~llerıne müteveccih ileri karakollar yın önünde halk büyük bir kitle halin-
~~·ltr. Bunlar Ingilterenin olduğu de toplanarak Piemont prensile Krali-

Rı 1~ ~alyanın da imparatorluk ile mÜ· çe Helenena'yı allc.ı~lamı,tır. Kraliçe 
ııa.ll8latı b A • • • d ı 
B. nın ser estısını ternın e er er. ile prens halkona çıkarak halkı selam-

l2! Akd · · k d k' · ı l cnızın garp ve şar ın a ı mı- lamağa mecbur olmuştur. 
etl~rin deha ve kabiliyetlerini serbest- Roma 1:1 (A.A.) - Napoli pren-

Çe ın'kişaf tt' ı · · b d · · e ırme erını ve u enı.zın sinin dünyaya gelmesi dalayısile Kral. 
~~kad~eratını yük. eltecek bir kardeş- üç seneden az bir müddet için mahkum 
ıt~:ın vucut b 1 · · u masını ıstıyoruz.» edilen suçluları aHettinni~ir. 

Lüzumsuz 
Bir mücadele 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tır. Bu paraları biriktirelim, ve daha 
hayırlı bir işe sarfedelirol 

Balkan Antantının Atina 
toplantısına doğ.ru 

Bu teklifi diğer bazı yazılar takib 
etti. 

(Ba~tarafı ı inci sayfada) f Nazırı Antonesko, bu fırsattan is' fedt 
Tr~ n s~at .. 20,30 da. har~k~t etmiştir. ederek, M. Stoyadinoviçle birlikte A v• 

Tev~ ~uştu Aras, Sırkecı. ıstas~onun- rupanın sıyasi vaziyetim gözden 6e • 
da Reısıcuz:ıhu: .n~ına Rıyasetıc~m - çirecekler ve bilhassa İtalyanın Bal • 
hU.: Umumı Katıbı Hasan Rıza, Rıya - kan devletlerile yakinşma siyaset ni 
setıcu.mhur Kalemi Mahsus müdürü tetkik edeceklerdir 

Cevad Fehminin dünkü cSon Pos • 
ta» da çıkan yazısı, bu hususta benim 
düşündüklerimi ve duyduklarımı da i
fadeleştirmiş bulunuyordu. 

Acaba münevverlerimiz bu mevzu 
etrafında ne düşünüyorlar, onlara ını, 
yoksa bize mi hak veriyorlardı? Bunu 
anlamağa karar verdim. İlk görüştük
lerim arasında değerli doktorlarunız • 
dan Mahmud Ata da vardı. 

l\1ahmud Ata: 
- Bence, dedi, bir ölünün çıplak me

zarına, bir alıidenin şerefli yamacına, 
ve yeni hayatını, bir cennet gibi ta • 
hayyül eden bir gelinin hediyeleri ara· 
sına bir demet karanfil, bir buket gül 
koymak, kalblere, zevklerin en insani
sini veren bir harekettir. Fakat bir çok 
kimseler, bu insani hareketi, aşağılık 
gayeyle yaparlar. Ölü mezarına, düğün 
evine, etrafa karşı kendilerini göster • 
rnek için çiçek, çelenk gönderirler. 
Bu maksadla da, çelenkleri ısınarlar -
ken, kendilerile ayni maksadı güden
lerle yarışa girişirler. 

Ve o zaman, bir cen mükellef çelen
gi yaptırma» müsabakasıdır başlar. 

Gelinler, ölüler, bu alayit, gösten., 
yarışının zavallı vesileleridirler! .. 

Fakat, bu kötü huyun ortadan kalk
ması, bir kanun, bir nizarnname değil, 
bir seviye, bir terbiye mese1esidir. 

Bunun haricinde, bir insanı sevgili 
bir ölüsünün mezarına bir gül bırak • 
mak tesellisinden mahrum bırakmağa, 
kimsenin hakkı yoktur. 

Ve zaten bu hareketin, hiç kimseye 
zararı da olmaz. Hatta bilaki~, herkesi, 
bu asil zevki duymağa alıştırmak, çok 
faydalıdır. 

H~, ölüye çiçek gön<lermeyi bir a -
layiş vesilesi edinenlerin bu hareket • 
lerinden de bir zarar gördüğümüz yok 
ya! 

Onlara yapabileceğimiz mukabele, 
çelenklerinin azarnet ve saltanatına, o 
azarnet ve saltanatla mütenasib bir is· 
tihfaf, istihza, ve istihkarla bakmak -
tan ibarettir. İçimizden: 

- Budala .. . Bir tek gülle bile göz 
okşanır amma, böyle muazzam çelenk
lerle dahi göz boyanmaz! der, geçeriz. 

Hatta onun bu hareketi sayesinde, 
bir zavallı bahçıvanın, bir fakir çiçek
çinin karnını doyurduğunu düşünerek1 
sevinebiliriz bile!.. , 

Bu itibarladır ki, ben, abidelere, me
zarlara, düğünlere çelenk, çiçek gönde
rilmesine hiç te aleyhtar değilim!.. 

Çünkü bu adetle mücadele etmek, 
hem lüzurnsuz, hem de faydasızdır. 
Eğer lüzumsuz masraflardan kaçılıp 

ta hayırh işlere tahsi5 olunabilecek pa
ra aranıyorsa, işe bu taraftan başlamak 
gülünçtür. 
Birçoğumuzun sokağa atttığımız pa· 

ralar dururken, mezara atılan çiçeği mi 
çok göreceğiz? Yoksa bu fikri ortaya 
ntanlar, bizimle şaka mı ediyorlar? 

* Hüseyin Cahid Yalçın da: 
- Ben, diyor, mezara, abideye, dü • 

ğüne, nişana çiçek gönderme adetinin 
kalkmasına çalışmakta hiçbir fayda 
görmüyorum. Hatta, o çiçek paraları -
nın çok mühim bir yekun tuttuğunu 
farzetsek bile ... 

Çünkü bırakın ki evvela, bu ~deti, 
kanunen kaldırınağa hakkımız yoktur. 
Fakat bu yaptığımızı farzetsek bile ne· 
tice ne olacak? Kim~ ve nasıl kontrol 
edebileceğiz? Öyle bir kanunu tatbik 
imkanını nereden bulacağız? .. 

Mezara, düğüne çelenk, çiçek ya gö
nülden koparak konulur, yahud da, 
gösteriş maksadile gönderilir. 

Birinci çeşidden olanlar, çiçek pa -
rasma. gönüllerinin arzusunu yatıştır
mak için kıyarlar. Onlardan; kendile -
rine ayni zevki verıniyecek olan blr 
başka hayır uğrunda ayni fedakarlığı 
yapmalarını istiyebilir miyiz? İstesek 
bile. verirler mi? Bu işi gösteriş fçin 
yapanlara gelince, onlardan hiç hayır 
beklemeyin ... 

Onlar, mükellef bir çelenk gönder • 
men in cakası uğrunda 100 liraya kıya
bilirler, fakat kendilerine ayni cakayı 
yapmak zevkini duyurınıyacak olan 
bir yardım uğrunda 100 kunışa kıya
mazlar! ... 

Bu suretle de, çelenk parasını onlar· 
dan alıp fakiriere yedirrneğe imkan 

Süreyya ... Y~v~r Cevdetle Başvekilimiz Rüştü Arasın Mllano seyahatırıneıı 
İsmet İn.onu, Iktısa~ Vekili Celal Ba - sonra, Balkan devletlerile İtalya ara
~ar~. Val: ve Beledıye Reisi Muhittin sındaki münasebat, daha dostane bir 
Üstundag. ve diğer birçok zevat tara - surette inkişafa ba~lamıştır. 
fından t~yi ~il~iştir. Fransızlarm Atina toplantısına 

Tevfik Ru~tu Arasın beyanatı verdilderi ehemmint 
Tevfik R~ştü Aras hareketinden ev- Paris 13 (Hususi) - G~eteler pa• 

\'el gazetecılere demiştir ki: zartesi giinü Atinada toplanacak 'oıan 
c- Bu toplantı Balkan Antantının Balkan Antantı konseyine büyük bir 

m:vcud ~lh teşek~ülleri arasında en ehemmiyet atfetmektedirler. 
saglarn bır ~vcudıy:t o~~uğunu mü- Son zamanlarda, İtalyanın Balkalt 
şahede ve teyıd etmege guzel bU: vesi- devletlerine karşı gösterdiği yaklaş • 
le olacak, dost Balkan devletlen ara- ma sivaseti gazetelerde bı'lha .. 

d k . · · · b' k J • ssa mu • 
sın a ı s~ımıyet~n ır at. daha art- talea mevzuu teşkil etmektedir. 
masına vesıle teşkıl edecektır. Bu mü- Konse'-·in toplanacag~ ı bu s d '!\Jr 

be ı b k 
. • . . " ıra a, .\ıttıt 

nase t e u ço samımı ıçtımada solininin yakın dostlarından p s 
memleketimizi temsil etmek fırsatını Pnda'nın Atina"a gı'tmesı' Fra rene 
k d ~ · · · ı · .; , nsız m • 

azan ıgım ıçın memnunıyet enn en hafilınde nazarı dikkat' lbed • 
d · · · · · · · d akta ı ce en ma 
erınını, en samımısını uym yım. nidar br ziyaret olarak telakk' d 'l • 

Muhterem Başvekiliine ve beni teşyie mektedir. 
1 

e ı 
gelen sev~ili ark~daşlarıma samirniyet- K?!ıt Cianonun Ankara seyahnti 
le t~~ur edez:m.• Dıger taraftan, Stefani ajansına na• 
H.arıcı):~ Vekilı bundan sonra Baş - zaran, İtalyan Haneiye Nazırı Kone 

v~l~e ?ıger zevata veda ederek trene Ciano Balkan Antantı konseyi toplan 1!1> 

bı~tır. Ve tren hareket ederken sa- tısını müteakıb, Ankarayı ziyaret e aı 
mımi surette teşyi olunmuştur. decektir. 

Hariciye Vekili yarın Yugoslavya - Kont Ciano bu ziyareti esnasında 
N . A , , 

nın ı.ş şehrinde Yugoslavya Başve - nkarada yeni inşa edi.:ııecek İta lvaw 
k~l ve Hariciye Nazın M. Stoyadino • se~arethan~sinin temel atma mera~i ı 
vıç ve Romanya Haıiciye Nazırı M. ınıne de riyaset edecektir. 
Antonesko ile birleşecek, oradan hep Atinadn hazırlık , 
birlikte Atinaya gideceklerdir. Atina 13 - Türkiye elçisi. R usen 

Rumen Hariciye Nazırı Eşref doktor Arası sel8mlamak üzere 
Belgrad 13 (Hususi) - Rumen Ha- hududa gitmiştir. 

ticiye Nazırı M. Antonesko buraya gel- Balkan Antantı konseyile ayni 7 .J 
miştir. Geceyi Belgradda geçirecek o- manda Atinada Balkan Antantı ma~ r1. 

lan nazır, yarın, Başvekil M. Stoyadi· buat konferansı da toplanmakt d 1 
noviçle birlikte Atinaya hareket ede· Matbuat murahhaslannı karşııa":n~~ 
cektir. . üzere de matbuat müsteşarlığ .. sJ 

Türkiye ~~iye Vekili Rüştü A. - silıen hududlara gitmişlerdir.1 

mum(' 
ras, StoyadınoVJÇ ve Antonesko ile Gazeteciler konferansı pazartesi rrü"'~ 
yolda buluşacaktır. nü öğleyin Atina Akademisinde. B· ş -. 

Roma 13 (Hususi) - Alman D. N. vekil Metaksasla diğer Balkan Ani ct ıtJ.i 
B. ajansına nazaran, Belgrad yolile A· memleketleri Haneiye Nazırıa rı daf 
tinaya gitmekte olan Rumen Hariciye hazır olduğu halde açılacaktır. -

Mas1r Krala Avrupa 
seyahatine çıkıyor 

l 
"" 

Tayyare istasyonları 
Ankara 13 (Husus!) - Memıeke .. 

timizden transit suretile geçmekte c •. Jlt 
Kahire 13 (A.A.) Gazetelerin ver- tayyarelerio Edirne ve Dörtyolda v ·n 

diği haberlere göre, Kral Faruk, val- istasyonlar yapılıncaya kadar Yesiiköy: 
desile birlikte Avrupada bir tetkik se- ve Adana istasyonlarına inebii~1 e i ·ri 
yahatine çıkmak niyetindedir. Kralın, kararlaştırılmıştır. 
şubatın sonunda seyahate ba;ılıyacağı r - --- - ...:..- ------,-, 
zannedilmektedir. Resimli zabıta 

Halkidada zelzele 
Atina 13 (Hususi) -Dün 7,45 de 

Halkida'da şiddetli bir zelzele olmuş· 
tur. E1via'nın diğer mahallelerinde ha· 
fif aars.ıntılar hissedilmiştlr. ________ , _______ , ____ __ 
kalmaz ... Binaenaleyh, bu adeti menet
mek hem onları açlıktan kurtaramıya· 
cak, hem ölüleri de, dilileri de çiçek -
ten mahnım bırakacak! Üstelik te, çi
çekçilerin aç kalmasına, ve çiçekciliğin 
ölmesine sebeb olacak! 

* 
Hele eski Şehremini operatör Cemil, 

bu §detin kalkmasına fiddetle aleyh • 
tar: 

- Bugün, diyor, Avrupada, çiçek -
çilik alabildiğine a~ yürümüştür. Ve 
biz, bu verimli toprakl~rda, Avrupa -
dan çiçek getirtiriz. 

Oralarda, çiçek sayesinde geçinen 
yüz binlerce jnsan vardır. Bizde ise, 
çiçekçilik. cenazelerin yüzüsuyu hür • 
metine bütün bütün ölmekten kurtu -
luyor. Bu vaziyette. ve her yerde «Çi
çek bayramları» yapılırken, biz dü -
ğünlerimizden çiçeği mi kaldıracağız? 
Hayır ... Bence, önüne geçilmesi zaruri 
olan şahsi nice büyük israflarımıza göz 
yumup ta, ölülerin mezariarına konu
lan çiçek demet lerini çok görmek çok 
küçük bir diişüncedir .. 

Kendimizi, bu kadar kliçiik düşün -
eelere kapılmaktan kurtarmalıyız ... 
Unutınayın ki. !stanbulda, o çiçek -

ler sayesinde geçinen binlerce fıkara 

vardır... Bu bakımdan, mezarlıklara 
çelenk konulmasını, ve düğiinlere çi -
çek gönderilmec;ini zaten cfakirlr>re i
ane• teH!kki edebiliriz! 

• Nacl Sadullah 

hikayesinin 
halşekli i ki ~ız kardeşin birbirlerine fev • 

kalade benzediklerini biliyorsu _ 
nuz. Evvelfi ı.şin nasıl olduğunu an
latalım, sonra da müfettişin bunu 
nasıl meydana çıkardığını hika) E' 

ederiz. 
Evvela ölen kız Aylin değil, Su

zandır. Onu Aylin öldürmüş ve a· 
ralarındaki müşabehetten bilistıfa
de kendi hüviyetini ona yükley p 
onun hüviyetini de kendi takın -
mıştır. Bunun sebebi basittir. Ya:· 
nız Suzanıı,ı tevarüs ettiği muaz • 
zam servete konmak Tabii bu hü
viyet değiştirme esnasında onun 
eşyasile kendi eşyasını, bu meyan
da el çantalprını tebdil etmeyi de 
unutmamıştır. 

Ölümün şekline gelince: 
Suzan hanyoda suya gömülü iken 

Aylin onun ayaklarını yukarı k, I -
dırıvermek suretile kardeşini boğ· 
muştur. Bu tarzda ağıldan ve bu
ı undan su f:ırmek suıetıle insan 
pek çabuk kendinı kaybeder. 

Müfettiş bunu nasıl anladı? Su
zanın huviyetinı takınan \'e onun 
e~yas nı uıpteden Aylinin çan ta -
sında bir berberin verdiği altı aY
lık ondıi le mak bu ?.U çıkınıştıı . H~l
buki onun saçları kıvırcık de":tdir 
düzdür. Düz saçlı bir kadının çanta· 
s•ndd bir ondüle makbuzu cıkmaz 
df'ğil mi" Buna mukabil ölc~ kızın 
saçları yeni permenant yapılmıs -
tır. Bu ipucunu yaka:ı) an mü fet -
tiş ö!C'nin Aylin değ' l. hakiki Su7an 
olduğunu anlamıştır. Diğer bazı 
deliller de bunu teyid etmişlPrd;r. 
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iki te rke işareti : LE~~ •• !ı~;d~:~~'un 
Nez e ve baş ağr1s1 

Soiuk algınlıfınm bu ilk 
alametlerini 

GRiPiN 
ile ber~raf etmezseniz bir 

KAZAKLAR 
Tnrkçeye çeviren 

ALl KAMI AKYÜZ' dür. 
Fiatı 75 kuruştur. 

N aşiri : Hilmi Ki tabevi 

KAB riBTINASI 
PUŞKİN'in en tatlı ve sevimli 

güzel bir hik!yesidir. TUrkçeye 
çeviren SAMI SÜREr{ A Fiatı 25 
Kr. PUŞKIN'in tercumeihalile bir 
kıt 'a resmini havidlr. 

HILMI KITABEVI çok ağır hastalıklara tutul· 1 
mak tehlikesi başıöstermi' ~~============~ demektir. • 

GRiPiN 
BiJtün ağn, sızı ve sancıla· 
n, derhal dindirir. Gripe, 
romatizmaya, diş, sinir a • 
dale, bel ağnlarile kınklığa 
karşı bilhassa müessirdir. 

Dans Muallimi 1 
lyi çalluk ve ucuz dans O~renmek 

istiyenler Beyo~lunda lstikllll cad
desi Turkuvaz dans dershanesinde 
dans proresörO Kemal Sami Ba~·ere 
nıOracnııt etsinler. 

Sivas Asliye Hukuk Mahkemesin • 
Icabında ründe 3 kaşe den: 

Sivası.D Sularba~ı mahallesinde otu-

----~~ • -- -~ - • - 4-

Meşhur Ten or 
En son filmlerde okuduğu eserler: 

SEN E ENIM HAVATIMSIN ••••• DA 1535 
"Du bist mein Glück, 

AVE MARIA • • • • • • • • 
UNUTMA BENI • • • • • • • 
"Vergiss mein nicht, 

DA 1488 
DA 1447 

s 
Yaln•z 

Plaklannıu iyi muhafaza etmek için yalnız ı 

SAHIBINİN SESI 
iGNELERINI KULLANlNlZ. 

s 

SAHIBININ SESI, lstik!al caddesi, Beyoğlu 

rnn~•w~h~~ulhruu~ti~ ~---------~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rethane sokağı 25 No. lu evde oturan • 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

ROMATiZMA ·. 
LUM8AG0 

&iYATIK 
Sinir ve soğuk 

algtnllğendan Ileri 
gelen tlddetll 
ağrilari teskin 
ve lzele eder. 

Her eczaneden 
araym1z. 

---
VENÜS gibi güzel olmak istiyorsanız; daima: 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Al1ığı 
Venüs Ruju 
Venüs Rimeli 
VENÜS Sürmesi 
Venüs Briyantini 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
Venüs Gliserinli ve 
T uvalet sabun u 
Çam kokulu Eren 
Kolonyası Kullanınız. 

VENÜS mUstahzaratı nam ve şöhretini söz ve ~arlatanlıkla de~U, mıiıını 
bUtUn dOnyaya beyandirmek suretile lsbat eden şıtyanı itimat yegane mar· 
ktıdır. Evliyazade Nureddin Ecza, Al!t ve Itriyat deposu. Istanbul. 

Vatandaş pacanı, 
ha&tce ~rnerntak 
tam~ 

EMiR EMiR e 4t e eaş BLÇ~ kuUanma.klaolur 
v. Ili B 1'\u yuda ~a, 
ıer 1 raş rçaOı , ~cro.kende eo t.a~~sı ~~ k~ 

~~51bMJ~~ . V 

kocası Fevzi aleyhine açtığı boşanma da 
vasında dava edilenin oturduğu yer bi· 
linemediğinden ilin suretile yapılan teb 
liğat üzerine Fevzi gelmediğİnden hak 
kında fiyap karan verilerek davacının 
getireceği şahitlerin d~lenmesi ve gi· 
yap kararının ilan suretile tebliği için 
muhakeme 17/3/937 saat 10 bırakıl 
nuş olduğundan nıüddeti içinde itiraz 
etmediği ve gününde muhakemeye gel 
mediği takdirde nıuhakemenin gıyabm 
da bitirileceği ilin olunur. 

Kayıp - Adapazarı Emniyet bankasın

dan aldıtım 31/3/931 tarih Te 7% numaralı 
on llralık munkkat hisse makbu1:umu kay
bettim. Yenl!ini alacatımdan eskL<;lnln bük
mü yoktur. 

.byaslardan A.rlf oflu İ!mail 

--·--------------~ DOYÇE ORIENT BANK 
Drestiner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türltiy~delri pbel~ri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 *Her tüTlü banlra iıi * 
---------------------~ 

r: Dr. IHSAN SAMI ~ 
Gonokok Aşısı 1 

tultlutu n llatilatlarıoa ltarıı pek te-l (;,u >o ta•• Of'd". D;noyolo Sultaom.ı.
mut tür~ No. llS , 

Son Posta 
Yevmı. Siyast, Havadis ve Halk gazete81 --A 
Yereb~tan, Çatalçeşme sokak, 25, 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

Ttl"Rıdn ı 400 750 400 ""i5Q 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1()(l4 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilaniarelan me•'uliyet alınmcu. 

Cevap için mektupla ra 1 O kuruşluk · 
Pul ilAvesi lAzımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

···········---···-·.-.·---··-· .. .__ .. ····-······ ... -
Son Posta Matbaa•• 

Neşriyat MOdOrO : Selim Raa-ıp EMEÇ 

( 
A. Ekrem UŞAKLIG İL 

&AHIPLERiı S. RaiıP EMEÇ 

Kanzuk Saç Boyalari 
U T 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanınakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU- lST AN BUL 

kASADA 
SAKLAOIÖINIZ 

D AllA 
KURU 
BIR 

([$M[ 
"AZi Y 'TINOEOIQ 

ONU rAIZl,t 
OANl'AVA VEI21N)Z 

UUSUSi S'AR1lARIMIZI 
SOQUNUZ 

~OLAN TS~ 
QANı( ONIN. 
kA~Ak'ÖY PAL AÇ- ALALEMci ~AN 

---------------------------------------------------

L istanbul Belediyesi lıanları 1 _____ _. 
Senelik muhammen kirası 300 lira olt\n Sultanabmetle Can kurtaran 

mahallesinde Tavukhane aokağuıda 27-29 No. ev 937 ıeneai MaYJIIIOOıto 
na kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuftur. ŞartDaıne
ai Leva$ID Müdüı1).üğünde görülebilir. lıtekli olanlar 5 lira 62 kurutluk 
ilk teminat mektup veya makbuzile 2/3/937 S~lı günü saat 14 do Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (8) (867) 

. * * 
Ketif bedeli 6062 lira 45 kurut olan Çubuklu gaz deposu nhtımmm ta-

miri kapalı zarfla eksilbneye konulmuttur. Eksiitme 15/2'/937 Pazartesi 
gÜnü saat 15 de yapılacaktır. Ketif evrakı ve tartnamesi levazım miidür· 
lüğünde görehilirls-. l.tddiler 2490 N. lu kanunda. yazılı veaikadan bat
ka Belediye Fen ltieri yollar tubeainden alacaklan fen ehliyet vt!llikuile 
454 lira 68 kurutluk Ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teldif 
mektuplanm bavi kapalı zarf1annı yukarda yazılı günde saat 14 ele kadar 
Daimi Encümene vamelidirler. 603 


